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Kohde
Leikkipuisto Lohikäärmepuisto sijaitsee Punakivenpuistossa, Vuosaaren (54.) 
kaupunginosassa, osa-alueella Keski-Vuosaari. Leikkipuisto sijoittuu voimassa 
olevien asemakaavojen 11672 (7.5.2008) sekä 12119 (12.3.2013) alueille. Se on 
merkitty kaavoihin VP-merkinnällä. Leikkipuiston alueella on ohjeellinen 
leikkipuistorakennuksen sijoituspaikka. 

Puistosuunnitelma koskee LP Lohikäärmepuistoa ja se on esitetty piirustuksessa 
nro 5861/1. 

Puistosuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat

Leikkipuisto Lohikäärmepuisto on osa Vuosaaren keskuspuiston arvoympäristöä. 
Suunnittelualue on vuoden 2002 yleiskaavassa merkitty kulttuurihistoriallisesti, 
rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi. Se on 
yleisilmeeltään hyvin säilynyt, 1960-luvulle tyypillinen kaupunkikuvallinen 
kokonaisuus. Ympärillä tapahtuva uudisrakentaminen ei vaikuta leikkipuiston 
aluerajaukseen. 

Leikkipuisto on suosittu ja kovassa käytössä kulunut. Puistossa on ollut paljon 
lohikäärmeteemaisia välineitä ja veistoksia. Sen toisena teemana on ollut maatila-
aihe. Puistossa on ollut näihin teemoihin liittyviä käsityöpajan eläinveistoksia, joista 
suurin osa on jouduttu poistamaan. Osa välineistä ei ole leikkipaikkanormien 
mukaisia. Kahluuallas vuotaa. Sitä ympäröi yhteisötaideteoksena tehty 
mosaiikkipinta. Leikkipuistorakennus uusitaan erillisenä projektina.

Suunnitelman sisältö 

Leikkipuisto kunnostetaan. Vanhan puiston muotokieltä ja runsasta kasvillisuutta 
säilytetään. Kuluneet pinnat, kalusteet ja varusteet uusitaan ja turvallisuuspuutteet 
korjataan. 

Puiston nykyiset teemat, lohikäärme ja maatila-aihe, säilytetään. Maatilan nykyiset 
rakennukset kunnostetaan, ja niiden sisällä olevat eläinveistokset säilytetään. 
Maatilalle lisätään leikkejä varten kioskirakennus, ja uudet eläinteemaiset 
jousikeinut. Säilyneet lohikäärmeportti ja lohikäärmeen pää pyritään kunnostamaan 
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erillisenä projektina ja palauttamaan puistoon. Maastonmuotoilulla ja pinnoitteilla 
puistoon tehdään uusi lohikäärmehahmo. 

Leikkivälineistä säilytetään nykyinen Mobilus-keinu, liukurata ja 
kiipeily/monitoimiväline. Nykyisistä välineistä siirretään ja kunnostetaan Supernova-
karuselli sekä laivankoppi pienten leikkipaikan hiekkalaatikossa. Uusittavia välineitä 
ovat keinut, liukumäki ja jousikeinut. Uusia välineitä ovat pienten kiipeily/liuku, 
karuselli, trampoliinit, kiipeilyverkko ja leikkiseinämä.

Allas kunnostetaan ja sen yhteyteen rakennetaan suihku. Altaan kunnostus 
tehdään tarkastusselostuksen ehdotusten mukaan, allas puhdistetaan, halkeamat 
paikataan ja puureunus uusitaan. Altaan mosaiikkireunus säilyy nykyisellään. 

Puiston pinnoitteet uusitaan. Turva-alustana käytetään sekä turvahaketta että 
valettavaa turva-alustaa. Pinnoitetut alueet ovat pääosin nykyisillä sijoillaan.

Puiston koillisosaan tulee pienille lapsille aidattu, porteilla suljettava alue 
välineineen. 
 
Kaikkia välineitä turva-alueineen pääsee huoltamaan. Valaisimista osa on taittuvia, 
muiden viereen pääsee huoltoajoneuvolla. 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 9 700 m2.

Valaistus

Leikkipuisto valaistaan pylväsvalaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Puiston tasausta muutetaan maastonmuotoilun osalta. Kuivatusratkaisut pysyvät 
ennallaan. 

Esteettömyys

Puisto täyttää esteettömyyden perustason vaatimukset. Osa välineistä soveltuu 
myös esteettömään käyttöön. 

Hoitoluokka

LP Lohikäärmepuisto on hoitoluokkaa A2 käyttöviheralue.


