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Suunnitelman kuvaus 
 
Nykytilanne 
 
Laurinniitty sijaitsee Haagan (29) kaupunginosassa, Lassilan 294 osa-alueella. 
Leikkipuisto on voimassaolevassa asemakaavassa nro11999 VP merkinnällä. 
Puistoalueelle sijoittuu Leikkipuisto Laurinniitty. Puiston pinta-ala on noin 13 480 m2, 
suunnittelualue 12 516 m2. 
 
Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Laurinniityntiehen, idässä asuinkiinteistöihin ja länsi- 
ja etelässä Mätäjokeen laskeviin, leveisiin ojauomiin. Suunnittelualueen länsipuolella 
sijaitsee alueellinen kevyen liikenteen pääyhteys.  
 
Leikkipuisto Laurinniityssä on aamupäivisin perhepäivätoimintaa ja iltapäivisin koululaisten 
iltapäiväkerhotoimintaa. Osa Laurinniityn puistosta on luovutettu käyttöoikeussopimuksella 
yksityisen päiväkodin käyttöön.  
 
Puisto on vehreä ja idyllinen kokonaisuus. Leikkipuistoalueen alkuperäiset rakenteet ovat 
kuluneita, aluetta ei ole kunnolla aidattu, toimintojen sijoittelu on hajanaista ja 
leikkivälineiden määrä on vähäinen suhteessa käyttäjämääriin. Leikkipuistorakennuksen 
edustalla oleva betonikiveys on pahoin painunut ja kasvillisuus on paikoin ylikasvanutta 
sekä tiivistä. Puistossa sijaitsevat Helsingin kaupungin käsityöpajan valmistama puinen 
käärmepenkki ja lintuveistos.  
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Suunnitelman sisältö 
 
Toiminnot ja varusteet 
 
Pienten lasten leikkialue on suunniteltu lähelle leikkipuistorakennusta. Isojen lasten 
leikkialueet ovat puiston keskiosassa oleva, tasapainovälineistä koostuva, leikkialue ja 
puiston kaakkoisosassa oleva linnaleikki. Yksityisen päiväkodin leikkialue on suunniteltu 
puiston lounaisosaan.  
 
Leikkipuiston turvallisuutta lisätään aitaamalla pienten lasten leikkialue ja sijoittamalla 
puiston itä- ja länsireunalla oleville raiteille pollarit läpiajon estämiseksi. Puistoraittien 
siltarumpujen kohdalla olevat kaiteet uusitaan. Pääosa leikkivälineistä uusitaan. Puiston 
luonnonläheisyyttä korostetaan käyttämällä puusta valmistettuja leikkivälineitä. 
Leikkivälinevalinnoissa käytetään viittauksia keskiaikaan, kuten puinen linna 
tasapainoleikkivälineet sekä käärmeen muotoinen riimurata -kuviointi pienten lasten 
leikkialueen asfalttipinnassa.  
 
Nykyinen huonokuntoinen kahluuallas poistetaan ja sen paikalle on suunniteltu puutasolla 
reunustettu pienten lasten leikkialue. Nykyinen puukatos uusitaan. Puiston eteläpäässä 
olevaa laajaa pallokenttää lyhennetään. Leikkipuistorakennuksen edustalla painunut ja 
kulunut betonikiveys uusitaan ja kiveyksen pohjarakenteet mitoitetaan kestäviksi. 
 
Kasvillisuus 
 
Leikkipuiston istutukset säilytetään vehreinä ja runsaina. Ylikasvaneita ja ränsistyneitä 
pensasistutuksia sekä puita poistetaan ja uusitaan jonkin verran.  
 
Valaistus 
 
Puiston nykyistä valaistusta täydennetään. 
 
Esteettömyys 
 
Leikkipuisto täyttää esteettömyyden perustason vaatimukset. 
 
 


