
Kaupunkiympäristön toimiala 1 (2)
      Maankäyttö- ja kaupunkirakenne

PUISTOSUUNNITELMAN SELOSTUS

Kohteen nimi: Leikkipuisto Herttoniemi
Piirustus 
nro: VIO5921/1

Selostuksen laati: Nina Mouhu
Projektipäällikkö

pvm: 14.5.2018

Jussi Luomanen, kaupunkitila- ja 
maisemasuunnittelun päällikkö

pvm: 14.5.2018Selostuksen hyväksyi:

Kaupunkiympäristölautakunta
pvm: 29.1.2019

Suunnitelman kuvaus

Nykytilanne

Leikkipuisto Herttoniemi sijaitsee Herttoniemen (43) kaupunginosassa, Länsi- 
Herttoniemen 431 osa-alueella. Leikkipuisto on voimassaolevassa asemakaavassa nro 
7306 P merkinnällä. Leikkipuisto Herttoniemen pinta-ala on 21 508 m2. Suunnittelualueen 
pinta-ala on 8 341 m2. Alueella on meneillään Länsi- Herttoniemen 
täydennysrakentamisen kaavoitushanke, joka ei tällä hetkellä vaikuta Leikkipuisto 
Herttoniemen kunnostussuunnitteluun.

Leikkipuisto Herttoniemi rajautuu luoteisosasta Karhutiehen ja kaakkoispuolelta Itäväylän 
reunapuistoon. Puiston koillis- ja lounaispuolella ovat kerrostalokorttelit. Leikkipuistossa on 
aamupäivisin perhepäivätoimintaa ja iltapäivisin koululaisten iltapäiväkerhotoimintaa.

Leikkipuisto Herttoniemi sijaitsee laaksomaisessa rinteessä. Leikkipuistorakennus on 
rakennettu rinteeseen pengerretylle tasanteelle. Rakennuksen ympärillä on pienten lasten 
leikkivälineitä sekä kahluuallas. Leikkipihalla sijaitsee Helsingin kaupungin käsityöpajan 
valmistama puinen oravaveistos. Leikkipiha on osittain aidattu. Tasanteen länsipuolella, 
painanteessa on kosteikko ja purouoma. Tasoeroa on n. 1-1.5 metriä.

Leikkipuiston kaakkoisosassa on talvisin jäädytettävä pelikenttä, isojen lasten 
leikkivälineitä ja pieni amfiteatteriaihe. Puiston koillisosan rinteessä on suosittu 
talviliukumäki. Leikkialueelta avautuu viehättävä, vehreä näkymä laaksoon. 

Leikkirakennukselle johtavat raitit ja liittymät ovat paikoin jyrkkiä ja kapeita. Leikkipuiston 
rakenteet ja leikkivälineet ovat kuluneita. Pienten lasten leikkialuetta ei ole kunnolla aidattu 
ja leikkivälineiden määrä on vähäinen suhteessa käyttäjämääriin.
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Leikkirakennuksen edustalla oleva betonikiveys on painunut ja kasvillisuus on paikoin 
ylikasvanutta ja ränsistynyttä. 

Suunnitelman sisältö

Toiminnot ja varusteet

Pienten lasten leikkialue säilyy leikkipuistorakennuksen vieressä ja isojen lasten leikkialue 
puiston kaakkoisosassa. Pienten lasten leikkivälineet uusitaan ja isojen lasten 
leikkivälineitä kunnostetaan ja lisätään. Nykyinen kahluuallas säilytetään. Leikkipihan 
painunut ja kulunut betonikiveys uusitaan. Leikkipihaan tulee suorakaiteenmuotoinen 
asfalttipintainen liitutaulu sekä turvakumimateriaalista valettu punainen polku. 

Leikkirakennuksen pohjoispuolelle tulee soittopaikka ulkosoittimille. Soittopaikasta tehdään 
olohuonemainen pinnoittamalla se oranssilla tekonurmella ja käyttämällä penkkeinä 
divaanimaisia ulkokalusteita. 

Leikkipuiston turvallisuutta lisätään uusimalla pienten lasten leikkialueen aita ja 
sijoittamalla kaiteet raittien jyrkille luiskaosuuksille. Purouoman puiset pengerrakenteet 
poistetaan ja purouomaa lyhennetään. 

Kasvillisuus

Leikkipuiston istutukset säilytetään vehreinä ja runsaina. Näkyvyyttä parannetaan 
ylikasvaneita ja ränsistyneitä pensasistutuksia poistamalla ja vaihtamalla osa pensaista 
mataliin lajeihin. 

Valaistus

Puiston nykyistä valaistusta täydennetään.

Esteettömyys

Nykyinen Karhutieltä leikkipuistorakennukselle johtava raitti siirretään ja raitin 
pituuskaltevuutta loivennetaan. Tontin huoltoliittymää loivennetaan ja levennetään sekä 
jyrkkään luiskaan suunnitellaan kaide. Leikkipuisto täyttää esteettömyyden perustason 
vaatimukset.


