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Kohde
Punakivenpuisto sijaitsee Vuosaaren (54.) kaupunginosassa, osa-alueella Keski-
Vuosaari. Punakivenpuisto sijoittuu asemakaavan 11672 (7.5.2008) alueelle. Alue 
on kaavassa merkinnällä VP ja VU (kentän alue). Puistossa on ohjeellisena 
reitteinä merkitty Lohikäärmeenpolku, Vuosaaren puistopolku sekä osa 
Rajapaadenraittia, joka jatkuu korttelialueen sisälle. Puistossa sijaitsee leikkipuisto 
Lohikäärmepuisto, joka ei sisälly tähän puistosuunnitelmaan.

Puistosuunnitelma koskee Punakivenpuistoa ja se on esitetty piirustuksessa nro 
5862/1. 

Puistosuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat

Punakivenpuisto ja sen pohjoispuolella sijaitseva Lokkisaarenpuisto muodostavat 
yhtenäisen yhteyden Keski-Vuosaaressa, ja ne ovat 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. 

Puistoissa on avointa, nurmipintaista tilaa, luonnonmetsikköä sekä istutettua 
puustoa. Puistossa on kenttäalue, jossa tällä hetkellä sijaitsee koulun väistötiloja.

Suunnitelman sisältö 

Punakivenpuistossa parannetaan reittiyhteyksiä. Alueellinen pääreitti Vuosaaren 
puistopolku levennetään viiden metrin levyiseksi. Poikittaiset yhteydet säilyvät. 

Kenttäaluetta muotoillaan ovaalin muotoiseksi. Samalla kivituhkapintainen alue 
pienenee. Osa kentästä on mahdollista jäädyttää talvella. Skeittipaikka ja 
koripallopelialue siirretään pois arvoalueen avoimena kehitettävältä akselilta. 
Kentän laidalle on esitetty aidattu miniareena. 

Puiston lehtomaiseen osaan rakennetaan esteetön pitkospuureitti. Reitti toimii 
liikuntapolkuna ja yhteytenä leikkipuiston ja palveluasutuksen välillä.
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Vuosaaren puistopolun pinnoitteeksi tulee asvaltti, muutoin raitit ovat 
kivituhkapintaisia. 

Penkit uusitaan, ja niitä lisätään raittien varrelle. Puistoon tulee syväkeräysastia ja 
lisäksi pienempiä roska-astioita.

Uusia puistopuita istutetaan asutusta vasten ja eteläosan metsikön reunaan.

Puiston läpi kulkee Leikkipuisto Lohikäärmepuiston huoltoajoa. Nykyinen ojauoma 
huolletaan Vuosaaren puistopolulta. 

Suunnittelualueen pinta-ala on 2,1 ha. 

Valaistus

Puistoraitit valaistaan pylväsvalaisimilla. Kenttä valaistaan valonheittimillä.

Tasaus ja kuivatus

Punakivenpuistossa kulkeva oja säilyy avo-osuuksiltaan nykyisellään. Ojan 
virtaamaa kentän kohdalla tällä hetkellä rajoittava liian pieni rumpu uusitaan siten, 
että vesi ei jatkossa tulvi Vuosaaren puistopolulle.

Esteettömyys

Puistoreitit täyttävät esteettömyyden perustason vaatimukset. Pitkospuut 
rakennetaan esteettömyyden erikoistason mukaan. 

Hoitoluokka

Punakivenpuisto on hoitoluokkaa A2 käyttöviheralue ja C1 lähimetsä.


