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Lohikäärmeenpolku

MERKINNÄT / LP LOHIKÄÄRMEPUISTO
_____________________________________________________
YLEISMERKINNÄT

puiston kaavaraja

suunnittelualueen raja

kunnostettava nykyinen rakennus

uusi leikkipuistorakennus
(ei sisälly leikkipuiston peruskorjaushankkeeseen)

poistuvat rajat ja rakenteet

_____________________________________________________
KASVILLISUUS

säilyvä, nykyinen metsä

säilyvä, nykyinen puusto, lehti / havu

poistettavat puut

istutettavat puut, lehti / havu

säilyvä, nykyinen pensas

istutettava pensasalue

nurmikko, uusi

luonnonnurmi, uusi

säilyvä nykyinen maanpinta

_____________________________________________________
PINNOITTEET, RAJAUKSET

asvaltti, säilyvä

mukulakiveys, säilyvä

mosaiikki, säilyvä

kierrätysmuovipöllireunus, säilyvä

luonnonkivireunus, säilyvä, irronneet kivet kiinnitetään takaisin

asvaltti, uusi

kivituhka, uusi

betonikiveys, uusi

mukulakiveys, uusi

turva-alusta, valettava, uusi

turvahake, uusi

sorakate (nykyisestä turvasorasta), uusi

leikkihiekka, uusi

puureuna, uusi
_____________________________________________________
RAKENTEET, KALUSTEET

leikkiseinä, uusi

muuri ja porras, uusi

uudet penkit

uudet pöytä-penkki-yhdistelmät

uusi puunympäryspenkki

puinen veistos ja portti, palautetaan kunnostettuna

uudet leikkivälineet

säilyvät tai siirrettävät leikkivälineet

  - välineiden turva-alueet on esitetty katkoviivalla

uudet kohoumat / puolipallot turva-alustasta

uusi suihku

uusi metalliaita ja portti, tumma harmaa, korkeus 1000

uusi puuaita, korkeus 800

uudet polkupyörätelineet

uusi jäteastia

uusi lipputanko

uusi pylväsvalaisin

_____________________________________________________
PINTAVEDET
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MERKINNÄT / LP LOHIKÄÄRMEPUISTO
_____________________________________________________
YLEISMERKINNÄT

puiston kaavaraja

suunnittelualueen raja

kunnostettava nykyinen rakennus

uusi leikkipuistorakennus
(ei sisälly leikkipuiston peruskorjaushankkeeseen)

poistuvat rajat ja rakenteet

_____________________________________________________
KASVILLISUUS

säilyvä, nykyinen metsä

säilyvä, nykyinen puusto, lehti / havu

poistettavat puut

istutettavat puut, lehti / havu

säilyvä, nykyinen pensas

istutettava pensasalue

nurmikko, uusi

luonnonnurmi, uusi

säilyvä nykyinen maanpinta

_____________________________________________________
PINNOITTEET, RAJAUKSET

asvaltti, säilyvä

mukulakiveys, säilyvä

mosaiikki, säilyvä

kierrätysmuovipöllireunus, säilyvä

luonnonkivireunus, säilyvä, irronneet kivet kiinnitetään takaisin

asvaltti, uusi

kivituhka, uusi

betonikiveys, uusi

mukulakiveys, uusi

turva-alusta, valettava, uusi

turvahake, uusi

sorakate (nykyisestä turvasorasta), uusi

leikkihiekka, uusi

puureuna, uusi
_____________________________________________________
RAKENTEET, KALUSTEET

leikkiseinä, uusi

muuri ja porras, uusi

uudet penkit

uudet pöytä-penkki-yhdistelmät

uusi puunympäryspenkki

puinen veistos ja portti, palautetaan kunnostettuna

uudet leikkivälineet

säilyvät tai siirrettävät leikkivälineet

  - välineiden turva-alueet on esitetty katkoviivalla

uudet kohoumat / puolipallot turva-alustasta

uusi suihku

uusi metalliaita ja portti, tumma harmaa, korkeus 1000

uusi puuaita, korkeus 800

uudet polkupyörätelineet

uusi jäteastia

uusi lipputanko

uusi pylväsvalaisin

_____________________________________________________
PINTAVEDET

nykyiset korkeuskäyrät 1 m

suunnitellut korkeuskäyrät 1 m

suunnitellut korkeuskäyrät 0,5 m

10.00

pp
jä

ai2
ai1

LEIKKIPUISTO LOHIKÄÄRMEPUISTO
Satamasaarentie
00980 Helsinki

5861/1

11672, 12119

LP LOHIKÄÄRMEPUISTO,  LEIKKAUS A-A

LP LOHIKÄÄRMEPUISTO,  LEIKKAUS B-B

5862/1

ETRS-GK25

N2000
Marja Mikkola

Kaisu Hynynen

Kaisu Hynynen, Aino Karilas

Kaija Laine

Laura Yli-Jama

Jussi Luomanen

9.3.2018

9.3.2018

12.3.2018

13.3.2018

13.3.2018

14.3.2018

54. Vuosaari, Keski-Vuosaari

Puistosuunnitelma


	VIO/5861/1 LP Lohikäärmepuisto puistosuunnitelma A3

