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TIIVISTELMÄ 
Asemakaavan muutos koskee Filpuksenpuiston ja Longinojan päiväkodin puisto-, urheilu- ja virkistyspalvelujen sekä julkisten lä-hipalvelujen korttelialueita sekä Ampujantien katualueita, jotka si-jaitsevat Malmin keskustassa Vilppulantien ja Ampujantien var-rella.  Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden päiväkodin rakentamisen ny-kyisen Longinojan päiväkodin kohdalle. Lisäksi kaavassa läheisen Filpuksen leikkipuistorakennuksen tilat sijoitetaan uuteen päiväko-tirakennukseen. Kaavan laadinnan aikana suunnittelualuetta kos-keva hankesuunnittelu on ollut käynnissä. Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala kasvaa 1 400 k-m2. Kaava-alueella on rakennus-oikeutta yhteensä 2 500 k-m2.  Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että alu-een palveluiden järjestäminen paranee sekä jalankulun ja pyörälii-kenteen yhteydet selkeytyvät.  Helsingin kaupunki omistaa alueet. Kaavaratkaisu on tehty kau-pungin aloitteesta.  Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lau-suntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnonantajat ilmoitti-vat, ettei kaavaehdotuksesta ole lausuttavaa tai huomautettavaa. Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia.    
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ASEMAKAAVAN KUVAUS 
 Tavoitteet  Kaavaratkaisun tavoitteena on kehittää Malmin julkisia lähi- ja vir-kistyspalveluita ja mahdollistaa tarvittavan kokoisen uuden päivä-kodin rakentaminen.  Toisena tavoitteena on parantaa jalankulun ja pyöräliikenteen yh-teyksiä.  Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-teutumista siten, että se tukee Malmin asemanseudun kehittä-mistä ja parantaa alueen palveluiden järjestämistä sekä selkeyt-tää jalankulun ja pyöräliikenteen yhteyksiä.  Mitoitus  Suunnittelualueen pinta-ala on 23 358 m2.  Tontin yhteenlaskettu rakennusoikeus on 2 500 k-m2. Tonttitehokkuus on e = 0,37. Kaavaratkaisun myötä tontin kerrosala kasvaa 1 400 k-m².  Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet 
Alueen lähtökohdat ja nykytilanne 
 Kaava-alue liittyy Malmin keskustassa sijaitsevaan Filpuksenpuis-toon ja Longinojan päiväkotiin. Kaava-alue rajoittuu Vilppulan-tiehen ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuee-seen pohjoisessa, Pietiläntien omakotitalotontteihin lännessä, Longinojanpuistoon etelässä ja Ampujantiehen idässä.  Nykyinen Longinojan päiväkoti on rakennettu vuonna 1989. Ra-kennus on yksikerroksinen ja julkisivuiltaan puurakenteinen ja ra-kennuksella on kerrosalaa 983 k-m2. Päiväkodin pihalla sijaitse-valla piharakennuksella on kerrosalaa 37 k-m2. Rakennuksessa toimii erityisryhmä, päivähoidon esiopetus ja suomenkielinen päi-vähoito.  Filpuksenpuistossa sijaitsee leikkipuisto Filpus. Filpuksen leikki-puistorakennus on rakennettu vuonna 1994. Rakennus on yksi-kerroksinen ja julkisivuiltaan puurakenteinen ja rakennuksella on kerrosalaa 235 k-m2.  Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueelle on ra-kennettu lähialueen päiväkotien väistötiloja. Rakennus on valmis-tunut elokuussa 2019.  
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Kasvatuspalvelujen tarvetta ja tilapaikkojen riittävyyttä seurataan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Päiväkoti Longinojan ja leikkipuisto Filpuksen nykyiset tilat vaatisivat laajoja korjauksia, joiden toteuttaminen ei ole taloudellista. Nykyiset päiväkoti- ja leikkipuistorakennukset korvaavalla uudisrakennuksella mahdol-listetaan tarvittavassa aikataulussa tilat, jotka päiväkodille ja leik-kipuistotoiminnalle soveltuvat.  Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue (YL)  Kaavaratkaisu mahdollistaa uuden päiväkodin rakentamisen jul-kisten lähipalvelurakennusten korttelialueelle. Samalla nykyinen tontilla sijaitseva päiväkotirakennus mukaan lukien viereinen leik-kipuistorakennus puretaan. Nykyisestä tilanteesta korttelialue laa-jenee hieman puiston puolelle.  Kortteliin sijoittuu uusi kaksikerroksinen päiväkotirakennus, johon suunnitellaan tilat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen käyttöön sekä leikkipuistotoiminnalle. Korttelin hankesuunnittelu on käyn-nissä. Rakennuksen sallittu kerrosala on 2 500 k-m2. Päiväkodille rakennetaan aidattu ulkoilupiha ja lisäksi toiminnassa hyödynne-tään viereistä Filpuksenpuiston aluetta. Tilat ja toiminnot suunni-tellaan Helsingin kaupungin päiväkotien suunnittelua koskevien ohjeiden ja tavoitteiden mukaisesti.  Päiväkotirakennuksen yhteyteen sijoitetaan leikkipuisto Filpuksen korvaavia tiloja. Leikkipuiston ulkotilat sijoittuvat osittain päiväkoti-tontin puolelle.  Korttelialueelle saa rakentaa varastorakennuksen enintään  45 k-m2 asemakaavan merkityn kerrosalan lisäksi. Rakennukseen tulee rakentaa viherkatto.  Kaikkien rakennusten on oltava arkkitehtonisesti korkeatasoisia ja sovitettava Longinojanpuiston maisemaan.  Rakennusten julkisivumateriaalin on oltava pääosin puuta.  Talousrakennusten on oltava puurakenteisia.   Puisto (VP)  Kaavaratkaisu mahdollistaa leikkipuiston rakentamisen Filpuksen-puistoon. Leikkipuiston uudistusta on suunniteltu päiväkodin han-kesuunnittelun yhteydessä. Leikkipuistorakennuksen korvaavat tilat sijoitetaan päiväkotirakennuksen yhteyteen. Leikkipuistoa var-ten varattu alueen osa osoitettu kaavakartalla.   
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Leikkipuistoon saa rakentaa enintään 30 k-m2 kokoisen varastora-kennuksen. Rakennuksen julkisivumateriaalin on oltava pääosin puuta. Rakennuksen on oltava puurakenteinen. Rakennukseen tulee rakentaa viherkatto.  Puiston eteläpuolella sijaitsee nykyisin pallokenttä, joka tulee säi-lymään. Kaavassa on osoitettu pallokentäksi varattu alueen osa, jonka sijainti on ohjeellinen.  Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU)  Kaavaratkaisu mahdollistaa jalankulun ja pyöräliikenteen yhteydet Longinojan liikuntapuistoon. Aluetta ei saa aidata.  Liikenne 
Lähtökohdat  
 Alue rajautuu pohjoisessa Vilppulantiehen ja idässä Ampujan-tiehen. Päiväkodin tontille ajo on järjestetty Ampujantien ja Pauk-kupolun risteyksen lounaiskulmasta. Päiväkodin ajoneuvojen py-säköintialue sijaitsee tontin koilliskulmassa heti risteyksen lähellä. Vilppulantie on paikallinen kokoojakatu, jossa moottoriajoneuvolii-kennemäärät ovat noin 1 900 ajon/vrk. Vilppulantiellä kulkee muu-tamia linja-autoyhteyksiä. Vilppulantien varrelle on suunniteltu Jo-keri 2 -raideyhteyttä.  Ampujantie on asuntokatu, joka päättyy Longinojanpuistoon ete-lässä, jossa on saattoliikenteen kääntöpaikka.  Korttelin pohjoispuolella sijaitsee Filpuksenpolku, joka on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa jalankululle ja polkupyöräi-lylle varatuksi kaduksi, jolla huoltoajo on sallittu. Huoltoajo on pal-vellut nykyistä leikkipuistorakennusta.  Filpuksenpuistossa sijaitsee yleiselle jalankululle ja polkupyöräi-lylle varattuja puistoreittejä, jotka yhdistyvät Longinojanpuistoon, leikkipuistoon ja kohti Ala-Malmin puistoa. 
Kaavaratkaisu 
 Korttelin ajoneuvojen pysäköintipaikat ja polkupyöräpysäköintipai-kat sekä saattoliikenne suunnitellaan hankesuunnittelun yhtey-dessä. Pysäköinnin mitoitusohjeen mukaan autopaikkoja tulee ra-kentaa päiväkotia varten vähintään 1 ap/300 k-m2.  Kaavaratkaisussa korttelin pysäköintipaikat on määritelty korttelin koillisosaan, joka on saavutettavissa ajoyhteydellä Ampujantieltä. 
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Ajoyhteys toimii samalla päiväkodin saattoliikenteelle ja huolto-ajolle. Ampujantien päättyvä kääntöpaikka säilyy saattoliiken-teelle.  Päiväkotia varten polkupyöräpysäköintipaikkoja tulee rakentaa vä-hintään 1 pp/90 k-m2. Päiväkotien mitoituksessa tulee huomioida lasten kuljetukseen tarkoitettujen pyörien tilantarve.  Leikkipuiston tarvitsemat sisätilat sijoittuvat päiväkotirakennuk-seen, joka tarkoittaa sitä, ettei Filpuksenpolkua tarvitse enää osoittaa leikkipuistonrakennuksen huoltoajolle. Leikkipuiston sisä-tilojen huoltoyhteys on osoitettu päiväkodin huoltopihan kautta.  Puistoreitit on kaavassa osoitettu kaavassa sijainneiltaan ohjeelli-siksi. Yhteydet pysyvät nykytilanteesta entisellään. Yhteyksiä on varattu Pietiläntien ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueen suuntaan.  Kaavaratkaisu mahdollistaa Jokeri 2 -raideyhteyden rakentamisen Vilppulantien varteen.  Palvelut  Lähtökohdat   Alueella sijaitsee päiväkoti Longinoja ja leikkipuisto Filpus. Lähim-mät kaupalliset palvelut sijaitsevat Malmin keskustassa.  Kaavaratkaisu  Kaavaratkaisu säilyttää nykyiset julkiset lähipalvelut ja virkistys-palvelut. Kaupallisten palveluiden saavutettavuus säilyy samana.  Ekologinen kestävyys   Alue sijaitsee hyvien jalankulkuyhteyksien, pyöräliikenteen ja joukkoliikenteen varrella ja mahdollistaa kestäviin liikkumistapoi-hin pohjautuvan julkisten lähipalvelurakennusten rakentamisen. Kaavassa on annettu muun muassa määräyksiä viherkatoista, hu-levesien käsittelystä sekä uusiutuvan energian hyödyntämisestä.  Luonnonympäristö ja maisema 
Lähtökohdat 
 Kaava-alueelle liittyvät Filpuksenpuisto ja Longinojanpuisto ovat virkistysalueita, joissa sijaitsee maisemallisesti tärkeiden puisto-
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alueiden lisäksi leikkipuisto Filpus. Longinojan liikuntapuisto sijait-see alueen lähellä. Filpuksenpuisto on maisemallisesti jatkoa Ala-Malmin puistoakselille Malmin keskustaan.  Filpuksenpuistossa ja Longinojanpuistossa sijaitsee runsaasti vi-heralueita ja puustoa, jotka rajaavat ja muodostavat suojaa nykyi-selle leikkipuistolle ja päiväkodille. Kaava-alueelle ei sijaitse ar-vokkaita luontokohteita. 
Kaavaratkaisu 
 Kaavaratkaisu mahdollistaa puistojen kehittämisen nykyisellään. Leikkipuiston rajaus säilyy pääosin nykyisellään. Hankesuunnitte-lun yhteydessä on suunniteltu, että puistossa olevia maakumpuja ja kasvillisuutta säästetään. Kaavassa on määritelty korttelialu-eelle istuttavia alueen osia sekä määrätty, että rakentamatta jää-vät tontin osat, joita ei käytetä kulkuteinä, leikki- ja oleskelualu-eina tai pysäköimiseen, on istutettava.  Kaavassa on määräys, jossa rakennusten on oltava arkkitehtoni-sesti korkeatasoisia ja sovitettava Longinojanpuiston maisemaan.  Esteettömyys   Asemakaava-alueella päiväkodin ja leikkipuiston kohdalla tulee kiinnittää erityistä huomiota esteettömien yhteyksien järjestämi-seen. Muilta osin asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.  Suojelukohteet 
Lähtökohdat  
 Filpuksenpuisto on Helsingin maisemakulttuurikartassa merkitty osaksi kartano- ja tilakeskusten kulttuuriympäristöä.  Kaava-alueella ei ole suojelukohteita.  Yhdyskuntatekninen huolto 
Lähtökohdat  
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon piirissä. 
 Alueen länsiosassa Filpuksenpuiston VP-alueella sijaitsee Vilppu-lantieltä Longinojan suuntaan johtava 1200 mm hulevesirunko-viemäri. Lisäksi alueen eteläosassa nykyisellä puistoalueella si-
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jaitsee Ampujantieltä Longinojan suuntaan johtava 1000 mm jäte-vesirunkoviemäri. Viemärille on merkitty nykyisessä asemakaa-vassa johtokuja. 
Kaavaratkaisu 
Kaavaratkaisu ei edellytä muutoksia nykyisiin yhdyskuntateknisen huollon verkostoihin. Kaavaan merkitään VP-alueelle 6 m leveä johtokuja säilyvälle hulevesiviemärille. Uudelle YL-tontille ja sen eteläpuoliselle Longinojanpuiston alueelle merkitään 6 m leveä johtokuja säilyvälle jätevesiviemärille.  
Tontin hulevesien hallinnan suunnittelussa noudatetaan Helsingin 
rakennusvalvonnan ohjetta ”hulevesien hallinta tonteilla”, lokakuu 2017. 
 Maaperän rakennettavuus ja perustaminen 
Lähtökohdat  
Kaava-alueen maanpinnan topografia on loivapiirteistä. Maanpin-
nan korkeusasema vaihtelee välillä noin +14.5…+17.5. 
Kaava-alue on pääosin savipehmeikköä. Saven paksuus vaihte-lee välillä noin 1–6 metriä. Osalla savialueesta on pinnassa ohut täytemaakerros. Saven alla on siltti-, hiekka-, ja moreenikerros. Filpuksenpuiston pohjoisosalla sijaitsee kitkamaa-alue, jonka pin-nassa on osin täytemaata ja pengerrakenteita. Täytemaan alla on siltti-, hiekka-, ja moreenikerros. 
Kaava-alueella on mitattu pohjaveden korkeusasemaa aikavälillä 14.4.1988–16.5.1988. Tuolloin pohjaveden pinnan korkeusasema päiväkotitontilla on ollut noin +14.4 (maanpinnan ollessa +15.0). Kaava-alueen eteläpuolella noin 140 metrin etäisyydellä kaava-alueesta pohjaveden pinnan korkeusasema on ollut vuosina 2018–2019 tasolla noin +13.0. Vilppulantien pohjoispuolella mit-tausvälillä 2012-2018 pohjavedenpinta on ollut tasolla noin +13.2...+14.2 (maanpinta +15,4).  
Kaavaratkaisu 
Rakennukset perustetaan tukipaaluilla kantavan pohjamaan va-raan. Purettavan päiväkotirakennuksen purkamisen yhteydessä maahan jää todennäköisesti vanhoja pohjarakenteita (paaluja) ja niiden sijainti tulee ottaa huomioon uudisrakennusta suunnitelta-essa.  
Pohja- ja orsivedenpintaa ei saa laskea. 
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Pelastusturvallisuus 
Kaavaratkaisu 
 Huolto- ja pelastusajo on järjestettävissä tontilla. Alustavat pelas-tustiejärjestelyt on esitetty selostuksen liitteenä olevassa viite-suunnitelmassa.  Vaikutukset 
Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 
Tilojen alustavaksi kustannusarvioksi on esitetty noin 10,4 miljoo-naa euroa. 
Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 
 Kaavan liikenteelliset vaikutukset ovat hyvät, jossa ajoneuvojen pysäköintipaikat ja saattoliikenne on ohjattu korttelin sisälle. Li-säksi huoltopiha on erotettu omaksi alueekseen. Huoltoyhteyden poistaminen muodostaa Filpuksenpolusta turvallisemman.  Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota huoltopihan turvalli-suuteen ja läpikulun estämiseen. Lisäksi huomiota tulee kiinnittää jalankulun yhteyksien ja pyöräliikenteen laatuun. Lisäksi huomiota tulee kiinnittää päiväkodin ja leikkipuiston saavutettavuuteen lä-heisiltä kasvavilta asuinalueilta esimerkiksi Nallenrinteen suun-nasta.  Kaava luo edellytykset korkeatasoisten yhdyskuntateknisen huol-lon palveluiden järjestämiselle kaava-alueella. 
Vaikutukset luontoon ja maisemaan 
 Vaikutukset luontoon ovat vähäiset. Vaikka julkisten lähipalvelujen korttelialue laajenee hieman puiston puolelle, säilyvät pääosin alueet puistomaisina ja vehreinä. Filpuksenpuiston maakummut ja hyväkuntoinen puusto säilytetään.  Kaavalla on vaikutuksia maisemaan. Vaikka leikkipuisto ja päivä-kotikortteli pysyvät luonteeltaan nykyisestä samanlaisina, päivä-kotirakennus on korkeampi ja näkyvämpi etenkin Longinojanpuis-ton maisemassa. Jatkosuunnittelussa tuleekin varmistaa, että kaikki kaavan rakennukset ovat arkkitehtonisesti korkeatasoisia ja sovitettava Longinojanpuiston maisemaan. Korttelin pysäköintialu-een, ajoyhteyden ja huoltopihan reunoille on määrätty istutettavia alueen osia, jotka rajaavan toimintojen näkyvyyttä korttelin ulko-puolelle.  
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Filpuksenpuiston uudistamisessa ja leikkipuisto Filpuksen jatko-suunnittelussa on hyvä huomioida viereinen opetustoimintaa pal-velevien rakennusten korttelialue, jotta julkiset lähipalvelut ja puis-totoiminnot liittyvät toisiinsa. 
Vaikutukset päiväkodin ja leikkipuiston toimintaan 
 Kaavan vaikutukset päiväkodin ja leikkipuiston toimintaan ovat hy-vät. Päiväkotia ja leikkipuistoa varten saadaan uudet toimivammat ja tehokkaammat sisä- ja ulkotilat. Hankkeella saadaan nykyisten tilapaikkojen lisäksi uusia varhaiskasvatuksen tilapaikkoja.  

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT  
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet   Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-ton päätös 14.12.2017). Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on erityisesti painotettu seuraavia:  - edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hy-vää saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta  - edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä vies-tintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä - huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyy-destä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta  Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-tavoitteiden kanssa.  Yleiskaava   Asemakaava-alueella on voimassa Helsingin yleiskaava (2016). Yleiskaavassa kaava-alue on osoitettu pohjoisosassa liike- ja pal-velukeskusta-merkinnällä (C1), keskiosassa asuntovaltaiseksi alu-eeksi (A4) sekä eteläosassa virkistys- ja viheralueeksi. Nyt laa-dittu kaavaratkaisu on oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen.  Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on osittain esikau-pungin pintakallioaluetta. Maanalaisessa yleiskaavassa ei ole tila-varauksia alueelle. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.   Asemakaavat  Alueella on voimassa pohjoisosassa asemakaava nro 9338 (vah-vistettu 6.11.1987) ja eteläosassa asemakaava nro 10850 (tullut 
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voimaan 4.5.2001). Asemakaavassa nro 9338 alue on osoitettu julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi, katualueeksi ja puistoksi sekä Filpuksenpolku on jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla huoltoajo on sallittu. Asemakaavassa 10850 alue on merkitty puistoksi sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen alu-eeksi.   Rakennusjärjestys  Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.  Pohjakartta   Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-kartan.  Maanomistus  Helsingin kaupunki omistaa kaava-alueen.  Muut lähtökohdat  Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.  
SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET 
 Vireilletulo  Kaavoitus on tullut vireille kaupungin aloitteesta.  Viranomaisyhteistyö  Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kau-punkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viran-omaistahojen kanssa:  

 Helen Oy  
 Helen Sähköverkko Oy 
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
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 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston  nähtävilläolo   Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.   Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi sekä lehti-ilmoituksella Helsingin uutisissa.  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli nähtävillä 6.5.–24.5.2019 seuraavissa paikoissa: 
 Malmitalolla, osoite: Ala-Malmin tori 1  
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.  Kaavan lähtökohdista keskusteltiin Malmitalolla, Ala-Malmin tori 1, 18.5.2019.  Yhteenveto viranomaisten kannanotoista  Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat yhdyskuntatekniseen huoltoon ja liikenneyhteyksiin.  Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä si-ten, että johtokuja-aluevaraukseen liittyvät asiat on huomioitu kaa-vassa ja jatkosuunnittelua varten.  Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.   Yhteenveto mielipiteistä   Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei jätetty mielipiteitä.  Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 25.11.–30.12.2019  Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.  Muistutukset  Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.  Viranomaisten lausunnot  Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnonantajat ilmoittivat, ettei kaavaehdo-tuksesta ole lausuttavaa tai huomautettavaa.  
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Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:  
 Helen Oy  
 Helen Sähköverkko Oy 
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) 
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo.  Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen   Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia ja lausunnonantajat il-moittivat, ettei kaavaehdotuksesta ole lausuttavaa tai huomautet-tavaa.  Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoi-tuksenmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä an-nettujen lausuntojen johdosta.   Aineistoon tehdyt täydennykset:  
 kaavaselostusta on päivitetty sekä täydennetty tiivistelmän, asemakaavan kuvauksen, suunnittelun lähtökohtien ja suun-nittelu- ja käsittelyvaiheiden osalta 
 kaavakartan nimiö on päivitetty.  Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvo-teltu asianomaisten tahojen kanssa.  Asemakaavan muutoksen hyväksyminen  Kaupunkiympäristölautakunta päätti 3.3.2020 hyväksyä Ampujan-tie 3 ja Filpuksenpuiston asemakaavan muutoksen 3.3.2020 päi-vätyn piirustuksen numero 12621 mukaisena ja asemakaava-selostuksesta ilmenevin perustein.   Helsingissä 3.3.2020   Tuomas Hakala vs. asemakaavapäällikkö 



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 091 Helsinki Täyttämispvm 21.01.2020
Kaavan nimi Ampujantie 3 ja Filpuksenpuisto
Hyväksymispvm  Ehdotuspvm  
Hyväksyjä  Vireilletulosta ilm. pvm 12.04.2019
Hyväksymispykälä  Kunnan kaavatunnus 09112621
Generoitu kaavatunnus   
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 2,3358 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]  
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha]  Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]2,3358
 

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]   
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset    Ei-omarantaiset  
Lomarakennuspaikat [lkm]Omarantaiset  Ei-omarantaiset  

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 2,3358 100,0 2500 0,11 0,0000 1400
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä 0,6777 29,0 2500 0,37 0,1697 1400
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 1,4986 64,2   -0,1706  
R yhteensä       
L yhteensä 0,1595 6,8   0,0009  
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       

Maanalaiset
tilat

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Pinta-alan muut. [ha +/-]Kerrosalan muut. [k-m² +/-]

Yhteensä      

Rakennussuojelu
Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

[lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]
Yhteensä     



Alamerkinnät

Aluevaraukset Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m²]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m² +/-]

Yhteensä 2,3358 100,0 2500 0,11 0,0000 1400
A yhteensä       
P yhteensä       
Y yhteensä 0,6777 29,0 2500 0,37 0,1697 1400
YL 0,6777 100,0 2500 0,37 0,1697 1400
C yhteensä       
K yhteensä       
T yhteensä       
V yhteensä 1,4986 64,2   -0,1706  
VP 1,4791 98,7   -0,1685  
VU 0,0195 1,3   -0,0021  
R yhteensä       
L yhteensä 0,1595 6,8   0,0009  
Kadut 0,1134 71,1   0,0009  
Kev.liik.kadut 0,0461 28,9   0,0000  
E yhteensä       
S yhteensä       
M yhteensä       
W yhteensä       
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Kaupunkiympäristön toimiala   
Asemakaavoitus   

 

 

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetään miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja 

missä vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin 

edetessä, jolloin OAS:n päivitetty versio löytyy Helsingin karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat. 

 

 

AMPUJANTIE 3 JA FILPUKSENPUISTO, ASEMAKAAVAN MUUTOS 

 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

 

Nykyisen päiväkoti Longinojan tonttia Ampujantien 3:ssa laajenne-

taan suurempaa päiväkotirakennusta varten. Lisäksi läheisen Fil-

puksenpuiston leikkipuistoa uusitaan, jossa leikkipuistorakennuk-

sen tilat sijoitetaan uuteen päiväkotirakennukseen. Nykyisen Lon-

ginojan päiväkodin ja Filpuksen leikkipuistorakennuksen väliaikai-

set väistötilat sijoitetaan Filpuksenpolun pohjoispuolen tontille. 

Hankkeen lähtökohdista keskustellaan Malmitalolla 18.5.2019.  

 

Suunnittelun tavoitteet ja alue  

 

Kuvassa oleva ruskea alue: Uuden päiväkoti- ja leikkipuistorakennuksen sijainti tontilla. 

 

Asemakaavan muutos koskee julkisten lähipalvelurakennusten kortteli-

aluetta YL korttelissa 38076, korttelin 38078 tonttia 2, puistoaluetta ja 

katualuetta (Filpuksenpolku ja Ampujantie). 
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Tavoitteena on mahdollistaa uuden, suuremman lähipalvelurakennuk-

sen rakentaminen päiväkotia ja leikkipuistotoimintaa varten ja osa puis-

toalueesta liitetään korttelialueeseen piha-alueen laajentamiseksi. 

 

Nykyiset päiväkoti- ja leikkipuistorakennukset on tarkoitus purkaa. 

 

Filpuksenpolun pohjoispuolen tontille sijoitetaan nykyisen Longinojan 

päiväkodin ja Filpuksen leikkipuistorakennuksen väliaikaiset väistötilat. 

 

Rakennus on arvioitu valmistuvan vuonna 2022. 

 

Kaavassa otetaan huomioon julkisen liikenteen, jalankulun ja pyörälii-

kenteen yhteydet. 

 

Osallistuminen ja aineistot   

 

Kaavan lähtökohdista keskustellaan Malmitalolla, Ala-Malmin tori 1, 

18.5.2019. 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa on 

esillä 6.5.–24.5.2019 seuraavissa paikoissa: 

 Malmitalo, Ala-Malmin tori 1 

 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.  

 

Aineistoon voi käydä tutustumassa Kaupunkiympäristön asiakaspalve-

lussa (käyntiosoite Sörnäistenkatu 1, ala-aula, avoinna ma-to klo 9-16, 

pe 10-15), jossa saa henkilökohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liittyvää 

aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitel-

mat. 

 

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineis-

tosta pyydetään esittämään viimeistään 24.5.2019. Kirjalliset mielipi-

teet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Poh-

joisesplanadi 11–13, avoinna arkisin ma-pe klo 8.15 – 16) tai sähköpos-

tilla helsinki.kirjaamo@hel.fi. 

 

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee 

sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään eril-

linen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.  

 

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus. 

Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on ku-

vattu viimeisellä sivulla. 
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Osalliset 

 

Alueen suunnittelussa osallisia ovat: 

 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset 

 seurat ja yhdistykset  

 Malmi-Seura  

 Malmin seudun omakotiyhdistys ry  

 Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka   

 Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry  

 Helsingin Yrittäjät 

 asiantuntijaviranomaiset 

 Helen Oy  

 Helen Sähköverkko Oy 

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 

 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 

 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

 

Vaikutusten arviointi 

 

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-

tuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, kaupunkiku-

vaan, luontoon, virkistykseen, maisemaan ja liikenteeseen ja laaditaan 

tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioi-

miseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistu-

vat kaupungin asiantuntijat sekä tarvittaessa muut viranomaiset ja osal-

liset.  

Suunnittelun taustatietoa  

 

Helsingin kaupunki omistaa kaava-alueen. Kaavoitus on tullut vireille 

kaupungin aloitteesta.   

 

Voimassa olevassa asemakaavassa (1987) alue on merkitty julkisten 

lähipalvelurakennusten korttelialueeksi, puistoksi ja katualueiksi.  

 

Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on merkitty 

asuntovaltaiseksi alueeksi A4 ja liike- ja palvelukeskustaksi C1. 

 

Filpuksenpuisto on Helsingin maisemakulttuurikartassa merkitty osaksi 

kartano- ja tilakeskusten kulttuuriympäristöä. 

 

Suunnittelualuetta koskeva hankesuunnittelu on käynnissä. 

 

Tontilla sijaitsee nykyisin yksikerroksinen päiväkotirakennus ja puis-

tossa yksikerroksinen leikkipuistorakennus. 
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Lisätiedot suunnittelijoilta 

 

Maankäyttö  

Tuomo Näränen, arkkitehti 

p. (09) 310 20462, tuomo.naranen@hel.fi 

 

Liikenne 

Juha Ruonala, Liikenneinsinööri 

p. (09) 310 37416, juha.ruonala@hel.fi 

 

Julkiset ulkotilat, maisema  

Johanna Himberg, maisema-arkkitehti  

p. (09) 310 21806, johanna.himberg@hel.fi 

 

 
  

   

Kaupunkisuunnittelua voi seurata sosiaalisen median kanavissa (face-

book.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinkikymp) sekä 

Suunnitelmavahti-palvelun avulla, jonka voit tilata osoitteesta 

www.hel.fi/suunnitelmavahti. 

 

 
 
 
Helsingissä 12.4.2019 
 
 
 
 
Kaisa Jama 

Malmi –tiimipäällikkö 
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Kaavoituksen eteneminen 
 

 

 

Vireilletulo 
 

• kaavoitus on tullut vireille vuonna 2015 kaupungin aloitteesta 

 

▼ 
OAS 

• OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 6.5.–24.5.2019, keskustelutilaisuus 18.5.2019 Malmitalolla 

• nähtävilläolosta ilmoitetaan kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat ja Helsingin Uu-
tiset-lehdessä 

• mahdollisuus esittää mielipiteitä 

 

▼ 

Ehdotus 
• kaavaehdotus laitetaan julkisesti nähtäville 

• julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset 
• mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot  

 

▼ 

Hyväksyminen  
• mielipiteisiin, lausuntoihin ja muistutuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka löytyy 

karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat 
• kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy kaavan arviolta keväällä vuonna 2020 
• tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä kirjalli-

sesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana sekä niille, jotka ovat mieli-
piteen tai muistutuksen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa 

• hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen 

• kaava tulee voimaan, jos hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu tai valitukset on hylätty.   
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- MÄÄRÄYKSET
ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA 

Julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue.

2 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.

Korttelin numero.
Ohjeellisen tontin numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

nuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, raken-

Rakennusala.

Istutettava alueen osa.

Pysäköimispaikka.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

FILPUKSEN Kadun, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

     

Pallokentäksi varattu alueen osa, sijainti ohjeellinen.

Leikkipuistoa varten varattu alueen osa.

Katu.

Ajoyhteys.
Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

osa, sijainti ohjeellinen.
Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen pp

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Puisto.

pp Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.

2500

Rakennusoikeus ja tilojen käyttö

Kaupunkikuva ja rakentaminen

sia ja sovitettava Longinojanpuiston maisemaan.
- Rakennusten on oltava arkkitehtonisesti korkeatasoi-

puuta.
- Rakennusten julkisivumateriaalin on oltava pääosin 

- Talousrakennusten on oltava puurakenteisia.

Pihat ja ulkoalueet

istutettava. 
teinä, leikki- ja oleskelualueina tai pysäköimiseen, on 
- Rakentamatta jäävät tontinosat, joita ei käytetä kulku-

Ympäristötekniikka

kaita rakenteita eikä istuttaa puita tai pensaita.
- Johtokuja-alueelle ei saa sijoittaa kiinteitä eikä ras-

Ilmastonmuutos-hillintä ja sopeutuminen
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______________________Autopaikkojen määrät ovat:
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Valtakunnallisesti tai seudullisestitärkeän tien tai kadun, kaupunkibule-vardin tai pääkadun maanalainen tai katettu osuus

Liike- ja palvelukeskusta C1
Kantakaupunki C2

Asuntovaltainen alue A1
Asuntovaltainen alue A2
Asuntovaltainen alue A3
Asuntovaltainen alue A4

Lähikeskusta C3

Suomenlinnanaluekokonaisuus
Toimitila-alue
Yhdyskuntateknisen huollon alue
Satama

Puolustusvoimien alue
Virkistys- ja viheralue
Merellisen virkistyksenja matkailun alue
Viheryhteys
Rantaraitti
Vesialue

Rautatie asemineen
Metro asemineen
Raideliikenteenrunkoyhteys
Pikaraitiotie
Raideliikenteen yhteys-tarve

Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä tie tai katu eritasoliittymineen
Kaupunkibulevardi
Pääkatu

Baanaverkko
Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella,jota päätös koskee. Yleiskaava kattaa kaupungin hallinnollisen alueen poislukien Östersundom.

Ote Helsingin yleiskaavasta (2016)

Ampujantie 3 ja Filpuksenpuisto

Helsingin kaupunki

Asemakaavoitus

Pohjoinen yksikkö / Malmi-tiimi

Alue, jonka sisällä korkeimman hallinto-oikeuden 8.11.2018 päätöksellä (KHO:2018:151) on kumottu ruutumuotoiset kaavamerkinnät. Muut merkinnät jäävät voimaan, paitsi Vartiosaaren ja Ramsin-niemen osalta, joissa päätös kumoaa kaikki merkinnät.

Merkintä osoittaa korkeimman hallinto-Oikeuden 8.11.2018 päätöksellä (KHO:2018:151) kumotun kaupunkibulevardi-merkinnän. 
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Näkymä Ampujantien päästä
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Rakennustoimenpide

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus

Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten
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Piirustuksen sisältö

Suunnitteluala, työn numero ja piirustuksen numero Muutos
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MERKINNÄT

urakka-alueen raja

sisäänkäynti

_______________________________________________________
KASVILLISUUS

nykyiset puut

istutettavat puut

pensasistutus

kylvönurmi

nurmi/kasvillisuuspintainen hulevesipainanne,
alla kerroksina murske-ratasepeli-hiekoitussepeli+biohiili

maksaruohomatto varastorakennusten katoille

________________________________________________________
PINNOITTEET

kivituhka/hiekka

asfaltti

betonikiveys, Rudus Uuma-Kartanokivi 80 (15% kierrätetyistä
uusiomateriaaleista valmistettu), koko 278 x 80 x 138, väri harmaa,
sileä,tiililadonta kuvan suuntien mukaan.

nurmikiveys, Rudus Golf-kivi, koko 140 x 80 x 140, väri harmaa,
riviladonta, saumaus multahiekkaseoksella ja nurmen siemenillä
 toimittajan ohjeen mukaan.

valettava kumiturva-alusta, Lappset Softex 976000M,
väri Sekoitus Maa, paksuus ja asennus valmistajan ohjeen mukaan

turvahake, Lappset Softex hake, kotimainen mäntyhake,
kerrospaksuus toimittajan ohjeen mukaan

turvasora, seulottua luonnonsoraa, raekoko #1-8, kerrospaksuus
välinevalmistajanohjeen mukaan

tekonurmipäällyste, Lappset Softex tekonurmi, paksuus ja
asennus toimittajan ohjeen mukaan, värit:
a. punainen 970402
b. keltainen 970403
c. vihreä 970401

leikkihiekka hiekkalaatikkoon, muuraushiekka,
kerrospaksuus 0,5 m, raekoko # 0-4

mukulakiveys (sekavärinen), kiven halk. 100-150, asennus
asennushiekkaan. Reunimmaiset kivet kiinnitetään maakostealla
betonilla

__________________________________________________________
RAKENTEET, KALUSTEET

pihavarasto/välinevarasto, ks. arkkitehtisuunnitelmat

graniittinen reunakivi, esim. Rudus suorareunakivi R80, väri harmaa,
karkeahakattu, kaarteet tehdään kaarrekivellä, näkymä 1200 mm

betonireunakivi, esim. Rudus reunakivi  h 140 mm, leveys 80,
väri harmaa, asennus ympäröivän pinnan kanssa samaan tasoon

puinen puupöllireunus, Finture 200307R, ruskea pengerryspölli,
korkeus 700 mm, näkymä 150 mm rajattavan alueen ulkopuolelle
päin, ks. det

piha-aita, kolmilankaverkkoaita, korkeus 1430, väri tumman
harmaa RAL 7021, asennetaan niin, että maanpinnan ja aidan
alareunan väli < 100 mm, pystylankojen väli 35 mm.

käyntiportti kolmilankaverkkoaitaan, 1-lehtinen, kork.1430,
lev.1100 mm, väri tummanharmaa RAL 7021, käyntiporttiin kaksinkertainen
lukitus portin ulkopuolelle (esim. kääntösalpa portin päällä + työntösalpa)

huoltoportti kolmilankaverkkoaitaan, 2-lehtinen, kork. 1430, lev. 3000 mm,
väri RAL 7021, lukittava salpa

juurisuoja ja runkosuoja puulle, puun juuristoritilä 1500 x 1500,
huoltoaukko, teräksinen tai betoninen asennustuki, kasteluputki ja
runkosuoja malli HKR212, kasvualustaan upotetaan 4 m salaojaputkea,
jonka pää tuodaan huoltoaukkoon

asfalttimaalaukset detaljipiirustusten mukaan

juoksueste, kolmilankaverkkoaita, korkeus 600 mm, väri valkoinen

penkki, selkänojallinen, esim. Lappset Nifo 4001, ankkuroidaan maahan,
metalliosat tummanharmaa RAL 7024, puuosat Linax-käsittely

penkki-pöytä -yhdistelmä, esim. Lappset Hans (NF2592) ja
Hansa (NF2591) ankkuroidaan terassiin, metalliosat
tummanharmaa RAL 7024, puuosat Linax-käsittely

roskakori, esim. City roskakori 60 l, väri tummanharmaa RAL 7024,
kiinnitys omaan pylvääseen

jätepiste, ks. arkkitehtisuunnitelmat

lipputanko, esim. Plastiset Oy, lujitemuovinen lipputanko varusteineen

pyörätelineet, runkolukittava malli, Lappset Bågen NF8600, väri
tummanharmaa RAL 7024, asennus toimittajan ohjeen
mukaan 100 cm välein, syväperustus

pylväsvalaisin, ks. sähkösuunnitelmat

LEIKKIVÄLINEET JA KATOKSET

esteetön pesäkeinu kahdella pesäkeinulla, runko esim. Lappset Erbium 220068M
väri tummanharmaa RAL7024, HUOM! varmista kahdelle pesäkeinulle sopiva
runko tilattaessa!

esteetön labyrintti, Lappset 137710, vakioväri sinivihreä, labyrinttiin lisäksi
seinään kiinnitettävä Labyrintti-aktiviteettiseinä 706766-707, väri punainen,
asennuskorkeus toimittajan ohjeen mukaan.

esteetön hiekkalaatikko, Hags, J-Trading, SP hiekkis 4500 mm x 4000 mm,
hiekkalaatikon reunassa kontrastiraidat (punainen), laatikon reunan korkeus
400 mm. Laatikossa 2 kpl luiskaa sekä

esteetön pöytätaso, Hags Mate 8003002, punainen, jalkakorkeus 595 mm,
jalkasyvyys 550 mm, pöytätason asennus toimittajan ohjeen mukaan osaksi
hiekkalaatikkoa, sekä

mahalauta, Hags 101 mm x 450 mm, vakioväri keltainen

karuselli, Hags Merry 8055904, vakioväri punainen

tunneli, Lappset Finno ABC 104620M, vakiovärit; seinät limevihreät RAL 250-3,
puuosat ruskeat

veturi ja matkustajavaunu, Kompan M525 ja M526, vakioväri punainen
asennus peräkkäin toimittajan ohjeen mukaan

lelulaatikko, esim. Lekolar ulkolelulaatikko 34435, lukollinen, vakioväri

hiekkalaatikko puupölleistä, Finture 200307R, ruskea pengerryspölli,
korkeus 700 mm, näkymä 300 mm

oleskelukatos puusta, Puuha 010851, koko 3600x3180 mm, vakioväri

keinu pienille, nelipaikkainen keinu Lappset Europium 220069M, väri
tumman harmaa RAL 7024 sekä lisäksi
4 kpl turvaistuinta Lappset 000228 , ketjujen pituus 210.

jousikeinu 4:lle, Kompan Päivänkakkara KLP110-0411, maa-ankkurointi,
vakioväri punaharmaa

monitoimiteline, Lappset tornileikki Finno 137105M, väri tummanruskeat
puutolpat, laminaatit limevihreät

tasapainopallot, Lappset kumipallot 500 mm epdm2, värit
keltainen RAL 1012
punainen RAL 3017
liila RAL 4005
vihreä RAL 6017
pinkki RAL 4003

rinneliuku, Lappset Finno 137020M, väri limegreen, tummanruskeat tolpat,
limevihreät laminaatit

jalkapallomaalit, Lappset maali S 080951, syväperustus, vakioväri

pergola, Lappset Park pergola 070210, vakioväri harmaa

tasapainopuomi, Lappset Peikon tasapainopuomi 175530, pituus 2380 mm,
vakioväri ruskea

keinu isoille, nelipaikkainen keinu Lappset Europium 220069M, väri
tumman harmaa RAL 7024 sekä lisäksi
4 kpl kumilautaistuinta Lappset 000226, ketjujen pituus 210.

jousikiikku 2:lle, Lappset Finno Heinäsirkka 137303M, vakioväri limegreen
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tumman harmaa RAL 7024 sekä lisäksi
4 kpl kumilautaistuinta Lappset 000226, ketjujen pituus 210.

jousikiikku 2:lle, Lappset Finno Heinäsirkka 137303M, vakioväri limegreen
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alla kerroksina murske-ratasepeli-hiekoitussepeli+biohiili

maksaruohomatto varastorakennusten katoille

________________________________________________________
PINNOITTEET

kivituhka/hiekka

asfaltti

betonikiveys, Rudus Uuma-Kartanokivi 80 (15% kierrätetyistä
uusiomateriaaleista valmistettu), koko 278 x 80 x 138, väri harmaa,
sileä,tiililadonta kuvan suuntien mukaan.

nurmikiveys, Rudus Golf-kivi, koko 140 x 80 x 140, väri harmaa,
riviladonta, saumaus multahiekkaseoksella ja nurmen siemenillä
 toimittajan ohjeen mukaan.

valettava kumiturva-alusta, Lappset Softex 976000M,
väri Sekoitus Maa, paksuus ja asennus valmistajan ohjeen mukaan

turvahake, Lappset Softex hake, kotimainen mäntyhake,
kerrospaksuus toimittajan ohjeen mukaan

turvasora, seulottua luonnonsoraa, raekoko #1-8, kerrospaksuus
välinevalmistajanohjeen mukaan

tekonurmipäällyste, Lappset Softex tekonurmi, paksuus ja
asennus toimittajan ohjeen mukaan, värit:
a. punainen 970402
b. keltainen 970403
c. vihreä 970401

leikkihiekka hiekkalaatikkoon, muuraushiekka,
kerrospaksuus 0,5 m, raekoko # 0-4

mukulakiveys (sekavärinen), kiven halk. 100-150, asennus
asennushiekkaan. Reunimmaiset kivet kiinnitetään maakostealla
betonilla

__________________________________________________________
RAKENTEET, KALUSTEET

pihavarasto/välinevarasto, ks. arkkitehtisuunnitelmat

graniittinen reunakivi, esim. Rudus suorareunakivi R80, väri harmaa,
karkeahakattu, kaarteet tehdään kaarrekivellä, näkymä 1200 mm

betonireunakivi, esim. Rudus reunakivi  h 140 mm, leveys 80,
väri harmaa, asennus ympäröivän pinnan kanssa samaan tasoon

puinen puupöllireunus, Finture 200307R, ruskea pengerryspölli,
korkeus 700 mm, näkymä 150 mm rajattavan alueen ulkopuolelle
päin, ks. det

piha-aita, kolmilankaverkkoaita, korkeus 1430, väri tumman
harmaa RAL 7021, asennetaan niin, että maanpinnan ja aidan
alareunan väli < 100 mm, pystylankojen väli 35 mm.

käyntiportti kolmilankaverkkoaitaan, 1-lehtinen, kork.1430,
lev.1100 mm, väri tummanharmaa RAL 7021, käyntiporttiin kaksinkertainen
lukitus portin ulkopuolelle (esim. kääntösalpa portin päällä + työntösalpa)

huoltoportti kolmilankaverkkoaitaan, 2-lehtinen, kork. 1430, lev. 3000 mm,
väri RAL 7021, lukittava salpa

juurisuoja ja runkosuoja puulle, puun juuristoritilä 1500 x 1500,
huoltoaukko, teräksinen tai betoninen asennustuki, kasteluputki ja
runkosuoja malli HKR212, kasvualustaan upotetaan 4 m salaojaputkea,
jonka pää tuodaan huoltoaukkoon

asfalttimaalaukset detaljipiirustusten mukaan

juoksueste, kolmilankaverkkoaita, korkeus 600 mm, väri valkoinen

penkki, selkänojallinen, esim. Lappset Nifo 4001, ankkuroidaan maahan,
metalliosat tummanharmaa RAL 7024, puuosat Linax-käsittely

penkki-pöytä -yhdistelmä, esim. Lappset Hans (NF2592) ja
Hansa (NF2591) ankkuroidaan terassiin, metalliosat
tummanharmaa RAL 7024, puuosat Linax-käsittely

roskakori, esim. City roskakori 60 l, väri tummanharmaa RAL 7024,
kiinnitys omaan pylvääseen

jätepiste, ks. arkkitehtisuunnitelmat

lipputanko, esim. Plastiset Oy, lujitemuovinen lipputanko varusteineen

pyörätelineet, runkolukittava malli, Lappset Bågen NF8600, väri
tummanharmaa RAL 7024, asennus toimittajan ohjeen
mukaan 100 cm välein, syväperustus

pylväsvalaisin, ks. sähkösuunnitelmat

LEIKKIVÄLINEET JA KATOKSET

esteetön pesäkeinu kahdella pesäkeinulla, runko esim. Lappset Erbium 220068M
väri tummanharmaa RAL7024, HUOM! varmista kahdelle pesäkeinulle sopiva
runko tilattaessa!

esteetön labyrintti, Lappset 137710, vakioväri sinivihreä, labyrinttiin lisäksi
seinään kiinnitettävä Labyrintti-aktiviteettiseinä 706766-707, väri punainen,
asennuskorkeus toimittajan ohjeen mukaan.

esteetön hiekkalaatikko, Hags, J-Trading, SP hiekkis 4500 mm x 4000 mm,
hiekkalaatikon reunassa kontrastiraidat (punainen), laatikon reunan korkeus
400 mm. Laatikossa 2 kpl luiskaa sekä

esteetön pöytätaso, Hags Mate 8003002, punainen, jalkakorkeus 595 mm,
jalkasyvyys 550 mm, pöytätason asennus toimittajan ohjeen mukaan osaksi
hiekkalaatikkoa, sekä

mahalauta, Hags 101 mm x 450 mm, vakioväri keltainen

karuselli, Hags Merry 8055904, vakioväri punainen

tunneli, Lappset Finno ABC 104620M, vakiovärit; seinät limevihreät RAL 250-3,
puuosat ruskeat

veturi ja matkustajavaunu, Kompan M525 ja M526, vakioväri punainen
asennus peräkkäin toimittajan ohjeen mukaan

lelulaatikko, esim. Lekolar ulkolelulaatikko 34435, lukollinen, vakioväri

hiekkalaatikko puupölleistä, Finture 200307R, ruskea pengerryspölli,
korkeus 700 mm, näkymä 300 mm

oleskelukatos puusta, Puuha 010851, koko 3600x3180 mm, vakioväri

keinu pienille, nelipaikkainen keinu Lappset Europium 220069M, väri
tumman harmaa RAL 7024 sekä lisäksi
4 kpl turvaistuinta Lappset 000228 , ketjujen pituus 210.

jousikeinu 4:lle, Kompan Päivänkakkara KLP110-0411, maa-ankkurointi,
vakioväri punaharmaa

monitoimiteline, Lappset tornileikki Finno 137105M, väri tummanruskeat
puutolpat, laminaatit limevihreät

tasapainopallot, Lappset kumipallot 500 mm epdm2, värit
keltainen RAL 1012
punainen RAL 3017
liila RAL 4005
vihreä RAL 6017
pinkki RAL 4003

rinneliuku, Lappset Finno 137020M, väri limegreen, tummanruskeat tolpat,
limevihreät laminaatit

jalkapallomaalit, Lappset maali S 080951, syväperustus, vakioväri

pergola, Lappset Park pergola 070210, vakioväri harmaa

tasapainopuomi, Lappset Peikon tasapainopuomi 175530, pituus 2380 mm,
vakioväri ruskea

keinu isoille, nelipaikkainen keinu Lappset Europium 220069M, väri
tumman harmaa RAL 7024 sekä lisäksi
4 kpl kumilautaistuinta Lappset 000226, ketjujen pituus 210.

jousikiikku 2:lle, Lappset Finno Heinäsirkka 137303M, vakioväri limegreen

_______________________________________________________________________________________________
KASVILUETTELO
_______________________________________________________________________________________________
Symboli  Laji                                                       Koko        istutusetäisyys        Kpl
_______________________________________________________________________________________________
PUUT
Acpl Acer platanoides, metsävaahtera   10-12  merk. p
Algl Alnus glutinosa, tervaleppä    8-10  merk. p
Frpe Fraxinus pennsylvanica    8-10  merk.p.            
Pima Picea mariana, mustakuusi    175-200  merk. p
Piom Picea omorika, serbiankuusi   175-200  merk. p
Prsa Prunus sargentii, rusokirsikka   8-10  merk. p
QuFa Quercus robur 'Fastigiata', kartiotammi  150-175  merk. p
SoDo Sorbus Dodong, tuurenpihlaja   8-10  merk. p      
_______________________________________________________________________________________________
PENSAAT
CoIH Cornus alba 'Ivory Halo', valkokirjokanukka 30-50 0,5m;4kpl/m2         
Rigl Ribes glandulosum, lamoherukka 20-40 0,7m;2kpl/m2
Saola Salix lanata, villapaju 40-60 0,5m;4kpl/m2       
Spbe Spiraea betulifolia, koivuangervo 40-60 0,65 m; 2,5 kpl/m2
Spch Spiraea chamaedryfolia, idänvirpiangervo 60-80 0,8m;1,5kpl/m2  
Stin Stephanandra incisa `Crispa´, seppelvarpu 20-40 0,7m; 2 kpl/m2   
_______________________________________________________________________________________________
KÖYNNÖKSET 
Paqu Parthenocissus quinquefolia, imukärhivilliviini h 120 merk.p./1 kpl/m2             
_______________________________________________________________________________________________
MAKSARUOHOMATTO xx m2

Sedum acre, keltamaksaruoho
Sedum album, valkomaksaruoho
Sedum ewersii, turkestaninmaksaruoho
Sedum sexangulare, särmämaksaruoho
sedum spurium, kaukaasianmaksaruoho              
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________________________________________________________
PINNOITTEET

kivituhka/hiekka

asfaltti

betonikiveys, Rudus Uuma-Kartanokivi 80 (15% kierrätetyistä
uusiomateriaaleista valmistettu), koko 278 x 80 x 138, väri harmaa,
sileä,tiililadonta kuvan suuntien mukaan.

nurmikiveys, Rudus Golf-kivi, koko 140 x 80 x 140, väri harmaa,
riviladonta, saumaus multahiekkaseoksella ja nurmen siemenillä
 toimittajan ohjeen mukaan.

valettava kumiturva-alusta, Lappset Softex 976000M,
väri Sekoitus Maa, paksuus ja asennus valmistajan ohjeen mukaan

turvahake, Lappset Softex hake, kotimainen mäntyhake,
kerrospaksuus toimittajan ohjeen mukaan

turvasora, seulottua luonnonsoraa, raekoko #1-8, kerrospaksuus
välinevalmistajanohjeen mukaan

tekonurmipäällyste, Lappset Softex tekonurmi, paksuus ja
asennus toimittajan ohjeen mukaan, värit:
a. punainen 970402
b. keltainen 970403
c. vihreä 970401

leikkihiekka hiekkalaatikkoon, muuraushiekka,
kerrospaksuus 0,5 m, raekoko # 0-4

mukulakiveys (sekavärinen), kiven halk. 100-150, asennus
asennushiekkaan. Reunimmaiset kivet kiinnitetään maakostealla
betonilla

__________________________________________________________
RAKENTEET, KALUSTEET

pihavarasto/välinevarasto, ks. arkkitehtisuunnitelmat

graniittinen reunakivi, esim. Rudus suorareunakivi R80, väri harmaa,
karkeahakattu, kaarteet tehdään kaarrekivellä, näkymä 1200 mm

betonireunakivi, esim. Rudus reunakivi  h 140 mm, leveys 80,
väri harmaa, asennus ympäröivän pinnan kanssa samaan tasoon

puinen puupöllireunus, Finture 200307R, ruskea pengerryspölli,
korkeus 700 mm, näkymä 150 mm rajattavan alueen ulkopuolelle
päin, ks. det

piha-aita, kolmilankaverkkoaita, korkeus 1430, väri tumman
harmaa RAL 7021, asennetaan niin, että maanpinnan ja aidan
alareunan väli < 100 mm, pystylankojen väli 35 mm.

käyntiportti kolmilankaverkkoaitaan, 1-lehtinen, kork.1430,
lev.1100 mm, väri tummanharmaa RAL 7021, käyntiporttiin kaksinkertainen
lukitus portin ulkopuolelle (esim. kääntösalpa portin päällä + työntösalpa)

huoltoportti kolmilankaverkkoaitaan, 2-lehtinen, kork. 1430, lev. 3000 mm,
väri RAL 7021, lukittava salpa

juurisuoja ja runkosuoja puulle, puun juuristoritilä 1500 x 1500,
huoltoaukko, teräksinen tai betoninen asennustuki, kasteluputki ja
runkosuoja malli HKR212, kasvualustaan upotetaan 4 m salaojaputkea,
jonka pää tuodaan huoltoaukkoon

asfalttimaalaukset detaljipiirustusten mukaan

juoksueste, kolmilankaverkkoaita, korkeus 600 mm, väri valkoinen

penkki, selkänojallinen, esim. Lappset Nifo 4001, ankkuroidaan maahan,
metalliosat tummanharmaa RAL 7024, puuosat Linax-käsittely

penkki-pöytä -yhdistelmä, esim. Lappset Hans (NF2592) ja
Hansa (NF2591) ankkuroidaan terassiin, metalliosat
tummanharmaa RAL 7024, puuosat Linax-käsittely

roskakori, esim. City roskakori 60 l, väri tummanharmaa RAL 7024,
kiinnitys omaan pylvääseen

jätepiste, ks. arkkitehtisuunnitelmat

lipputanko, esim. Plastiset Oy, lujitemuovinen lipputanko varusteineen

pyörätelineet, runkolukittava malli, Lappset Bågen NF8600, väri
tummanharmaa RAL 7024, asennus toimittajan ohjeen
mukaan 100 cm välein, syväperustus

pylväsvalaisin, ks. sähkösuunnitelmat

LEIKKIVÄLINEET JA KATOKSET

esteetön pesäkeinu kahdella pesäkeinulla, runko esim. Lappset Erbium 220068M
väri tummanharmaa RAL7024, HUOM! varmista kahdelle pesäkeinulle sopiva
runko tilattaessa!

esteetön labyrintti, Lappset 137710, vakioväri sinivihreä, labyrinttiin lisäksi
seinään kiinnitettävä Labyrintti-aktiviteettiseinä 706766-707, väri punainen,
asennuskorkeus toimittajan ohjeen mukaan.

esteetön hiekkalaatikko, Hags, J-Trading, SP hiekkis 4500 mm x 4000 mm,
hiekkalaatikon reunassa kontrastiraidat (punainen), laatikon reunan korkeus
400 mm. Laatikossa 2 kpl luiskaa sekä

esteetön pöytätaso, Hags Mate 8003002, punainen, jalkakorkeus 595 mm,
jalkasyvyys 550 mm, pöytätason asennus toimittajan ohjeen mukaan osaksi
hiekkalaatikkoa, sekä

mahalauta, Hags 101 mm x 450 mm, vakioväri keltainen

karuselli, Hags Merry 8055904, vakioväri punainen

tunneli, Lappset Finno ABC 104620M, vakiovärit; seinät limevihreät RAL 250-3,
puuosat ruskeat

veturi ja matkustajavaunu, Kompan M525 ja M526, vakioväri punainen
asennus peräkkäin toimittajan ohjeen mukaan

lelulaatikko, esim. Lekolar ulkolelulaatikko 34435, lukollinen, vakioväri

hiekkalaatikko puupölleistä, Finture 200307R, ruskea pengerryspölli,
korkeus 700 mm, näkymä 300 mm

oleskelukatos puusta, Puuha 010851, koko 3600x3180 mm, vakioväri

keinu pienille, nelipaikkainen keinu Lappset Europium 220069M, väri
tumman harmaa RAL 7024 sekä lisäksi
4 kpl turvaistuinta Lappset 000228 , ketjujen pituus 210.

jousikeinu 4:lle, Kompan Päivänkakkara KLP110-0411, maa-ankkurointi,
vakioväri punaharmaa

monitoimiteline, Lappset tornileikki Finno 137105M, väri tummanruskeat
puutolpat, laminaatit limevihreät

tasapainopallot, Lappset kumipallot 500 mm epdm2, värit
keltainen RAL 1012
punainen RAL 3017
liila RAL 4005
vihreä RAL 6017
pinkki RAL 4003

rinneliuku, Lappset Finno 137020M, väri limegreen, tummanruskeat tolpat,
limevihreät laminaatit

jalkapallomaalit, Lappset maali S 080951, syväperustus, vakioväri

pergola, Lappset Park pergola 070210, vakioväri harmaa

tasapainopuomi, Lappset Peikon tasapainopuomi 175530, pituus 2380 mm,
vakioväri ruskea

keinu isoille, nelipaikkainen keinu Lappset Europium 220069M, väri
tumman harmaa RAL 7024 sekä lisäksi
4 kpl kumilautaistuinta Lappset 000226, ketjujen pituus 210.

jousikiikku 2:lle, Lappset Finno Heinäsirkka 137303M, vakioväri limegreen
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________________________________________________________
PINNOITTEET

kivituhka/hiekka

asfaltti

betonikiveys, Rudus Uuma-Kartanokivi 80 (15% kierrätetyistä
uusiomateriaaleista valmistettu), koko 278 x 80 x 138, väri harmaa,
sileä,tiililadonta kuvan suuntien mukaan.

nurmikiveys, Rudus Golf-kivi, koko 140 x 80 x 140, väri harmaa,
riviladonta, saumaus multahiekkaseoksella ja nurmen siemenillä
 toimittajan ohjeen mukaan.

valettava kumiturva-alusta, Lappset Softex 976000M,
väri Sekoitus Maa, paksuus ja asennus valmistajan ohjeen mukaan

turvahake, Lappset Softex hake, kotimainen mäntyhake,
kerrospaksuus toimittajan ohjeen mukaan

turvasora, seulottua luonnonsoraa, raekoko #1-8, kerrospaksuus
välinevalmistajanohjeen mukaan

tekonurmipäällyste, Lappset Softex tekonurmi, paksuus ja
asennus toimittajan ohjeen mukaan, värit:
a. punainen 970402
b. keltainen 970403
c. vihreä 970401

leikkihiekka hiekkalaatikkoon, muuraushiekka,
kerrospaksuus 0,5 m, raekoko # 0-4

mukulakiveys (sekavärinen), kiven halk. 100-150, asennus
asennushiekkaan. Reunimmaiset kivet kiinnitetään maakostealla
betonilla

__________________________________________________________
RAKENTEET, KALUSTEET

pihavarasto/välinevarasto, ks. arkkitehtisuunnitelmat

graniittinen reunakivi, esim. Rudus suorareunakivi R80, väri harmaa,
karkeahakattu, kaarteet tehdään kaarrekivellä, näkymä 1200 mm

betonireunakivi, esim. Rudus reunakivi  h 140 mm, leveys 80,
väri harmaa, asennus ympäröivän pinnan kanssa samaan tasoon

puinen puupöllireunus, Finture 200307R, ruskea pengerryspölli,
korkeus 700 mm, näkymä 150 mm rajattavan alueen ulkopuolelle
päin, ks. det

piha-aita, kolmilankaverkkoaita, korkeus 1430, väri tumman
harmaa RAL 7021, asennetaan niin, että maanpinnan ja aidan
alareunan väli < 100 mm, pystylankojen väli 35 mm.

käyntiportti kolmilankaverkkoaitaan, 1-lehtinen, kork.1430,
lev.1100 mm, väri tummanharmaa RAL 7021, käyntiporttiin kaksinkertainen
lukitus portin ulkopuolelle (esim. kääntösalpa portin päällä + työntösalpa)

huoltoportti kolmilankaverkkoaitaan, 2-lehtinen, kork. 1430, lev. 3000 mm,
väri RAL 7021, lukittava salpa

juurisuoja ja runkosuoja puulle, puun juuristoritilä 1500 x 1500,
huoltoaukko, teräksinen tai betoninen asennustuki, kasteluputki ja
runkosuoja malli HKR212, kasvualustaan upotetaan 4 m salaojaputkea,
jonka pää tuodaan huoltoaukkoon

asfalttimaalaukset detaljipiirustusten mukaan

juoksueste, kolmilankaverkkoaita, korkeus 600 mm, väri valkoinen

penkki, selkänojallinen, esim. Lappset Nifo 4001, ankkuroidaan maahan,
metalliosat tummanharmaa RAL 7024, puuosat Linax-käsittely

penkki-pöytä -yhdistelmä, esim. Lappset Hans (NF2592) ja
Hansa (NF2591) ankkuroidaan terassiin, metalliosat
tummanharmaa RAL 7024, puuosat Linax-käsittely

roskakori, esim. City roskakori 60 l, väri tummanharmaa RAL 7024,
kiinnitys omaan pylvääseen

jätepiste, ks. arkkitehtisuunnitelmat

lipputanko, esim. Plastiset Oy, lujitemuovinen lipputanko varusteineen

pyörätelineet, runkolukittava malli, Lappset Bågen NF8600, väri
tummanharmaa RAL 7024, asennus toimittajan ohjeen
mukaan 100 cm välein, syväperustus

pylväsvalaisin, ks. sähkösuunnitelmat

LEIKKIVÄLINEET JA KATOKSET

esteetön pesäkeinu kahdella pesäkeinulla, runko esim. Lappset Erbium 220068M
väri tummanharmaa RAL7024, HUOM! varmista kahdelle pesäkeinulle sopiva
runko tilattaessa!

esteetön labyrintti, Lappset 137710, vakioväri sinivihreä, labyrinttiin lisäksi
seinään kiinnitettävä Labyrintti-aktiviteettiseinä 706766-707, väri punainen,
asennuskorkeus toimittajan ohjeen mukaan.

esteetön hiekkalaatikko, Hags, J-Trading, SP hiekkis 4500 mm x 4000 mm,
hiekkalaatikon reunassa kontrastiraidat (punainen), laatikon reunan korkeus
400 mm. Laatikossa 2 kpl luiskaa sekä

esteetön pöytätaso, Hags Mate 8003002, punainen, jalkakorkeus 595 mm,
jalkasyvyys 550 mm, pöytätason asennus toimittajan ohjeen mukaan osaksi
hiekkalaatikkoa, sekä

mahalauta, Hags 101 mm x 450 mm, vakioväri keltainen

karuselli, Hags Merry 8055904, vakioväri punainen

tunneli, Lappset Finno ABC 104620M, vakiovärit; seinät limevihreät RAL 250-3,
puuosat ruskeat

veturi ja matkustajavaunu, Kompan M525 ja M526, vakioväri punainen
asennus peräkkäin toimittajan ohjeen mukaan

lelulaatikko, esim. Lekolar ulkolelulaatikko 34435, lukollinen, vakioväri

hiekkalaatikko puupölleistä, Finture 200307R, ruskea pengerryspölli,
korkeus 700 mm, näkymä 300 mm

oleskelukatos puusta, Puuha 010851, koko 3600x3180 mm, vakioväri

keinu pienille, nelipaikkainen keinu Lappset Europium 220069M, väri
tumman harmaa RAL 7024 sekä lisäksi
4 kpl turvaistuinta Lappset 000228 , ketjujen pituus 210.

jousikeinu 4:lle, Kompan Päivänkakkara KLP110-0411, maa-ankkurointi,
vakioväri punaharmaa

monitoimiteline, Lappset tornileikki Finno 137105M, väri tummanruskeat
puutolpat, laminaatit limevihreät

tasapainopallot, Lappset kumipallot 500 mm epdm2, värit
keltainen RAL 1012
punainen RAL 3017
liila RAL 4005
vihreä RAL 6017
pinkki RAL 4003

rinneliuku, Lappset Finno 137020M, väri limegreen, tummanruskeat tolpat,
limevihreät laminaatit

jalkapallomaalit, Lappset maali S 080951, syväperustus, vakioväri

pergola, Lappset Park pergola 070210, vakioväri harmaa

tasapainopuomi, Lappset Peikon tasapainopuomi 175530, pituus 2380 mm,
vakioväri ruskea

keinu isoille, nelipaikkainen keinu Lappset Europium 220069M, väri
tumman harmaa RAL 7024 sekä lisäksi
4 kpl kumilautaistuinta Lappset 000226, ketjujen pituus 210.

jousikiikku 2:lle, Lappset Finno Heinäsirkka 137303M, vakioväri limegreen
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