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Kohde

Ruoholahdenpuiston leikkipaikka ja pelikenttä sijaitsevat Länsisataman (20.)
kaupunginosassa. Suunnittelualue rajautuu pohjoisreunalta Santakatuun ja
länsireunalta Santakujan pysäköintialueeseen (LPA). Itäpuolella on Ruoholahden
ala-asteen tontti (YOS) ja eteläreunalla suunnittelualue rajautuu
Ruoholahdenkanavan rantaraittiin ja -puistoon.

Alueella on voimassa asemakaava 9590. Asemakaavassa koko suunnittelukohde
on puistoaluetta (VP) ja alueelle on merkitty ohjeellinen pallokenttä.
Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 0,5 hehtaaria.

Lähtökohdat ja tavoitteet

Ruoholahdenpuiston yleisessä käytössä oleva leikkipaikka toimii myös läheisten
kortteleiden päiväkotien leikkialueena. Puiston yleisilme on paikoin erittäin kulunut
ja toiminnot vaativat kunnostustoimia. Leikkipaikalla on vain vähäisesti
kasvillisuutta, kuten muutama kohtalaisessa kunnossa oleva pikkupuu.
Pergolarakenteessa aiemmin kasvaneet köynnöskasvit on poistettu.

Ruoholahdenpuiston pelikenttää käyttää myös alueen itäpuolella sijaitseva
Ruoholahden ala-asteen koulu. Kentän pinta on uusimisen tarpeessa. Käyttäjät ovat
toivoneet pelikentän asfalttipinnan korvaamista pelaamiseen paremmin soveltuvalla
pinnoitteella. Kenttä on ollut talvisin jäädytetty. Pelikenttää reunustavat
taikinamarjapensasistutukset, ja itä- ja länsireunalla kasvaa koristeomenapuita sekä
Santakadun varressa vaahterarivi. Kasvillisuus on kohtuullisessa kunnossa.

Leimallista puistoalueelle on sen merellinen tunnelma Ruoholahdenkanavan ja
meren läheisyyden vuoksi. Aluetta reunustavat aidat ja pergolarakenteet ovat
arkkitehti Juhani Pallasmaan Ruoholahden alueelle suunnittelemia tyyppirakenteita
ja tärkeä osa alueen omaleimaista arkkitehtuuria.
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Leikkipaikan ja pelikentän peruskorjauksen tavoitteena on parantaa alueen
toimintoja ja viihtyisyyttä. Puiston toteutuksessa pyritään kaupunkikuvallisesti
laadukkaaseen lopputulokseen, Ruoholahden alueelle tyypilliset piirteet
huomioiden.

Suunnitelman sisältö

Ruoholahdenpuiston leikkipaikka uudistetaan kokonaisuudessaan. Sokkeloisia
aitalinjoja poistetaan ja selkeytetään, ja aitoja parannetaan nykyiset turvanormit
täyttäviksi. Leikkialueen sisäänkäynteihin muodostetaan selkeät sisääntuloalueet
betonikiveyksellä.

Leikkipaikalle on suunniteltu pääosin puisia leikkivälineitä, kuten keinuja,
kiipeilytelineitä ja tasapainoratoja. Alueelle on lisäksi sijoitettu muun muassa
maatrampoliini ja pergolan alle on jätetty avointa tilaa pelaamiselle. Leikkipaikalla
oleva kumpare muotoillaan uudelleen, ja siinä olevat puiset portaat sekä käytöstä
poistettu vesileikkialue poistetaan. Kumpareelle on suunniteltu rinneleikkivälineitä,
kuten liukumäki ja köysikiipeilyvälineitä. Kumpareen viereen rakennetaan uusi
hiekkalaatikko hiekkaleikkivälineineen. Leikkialueelle sijoitetaan erilaisia
istumapaikkoja: piknikryhmiä, tavanomaisia penkkejä sekä puunympäryspenkkejä.

Leikkipaikan eteläreunalla sijaitseva katos-pergolarakenne kunnostetaan
puistourakan yhteydessä. Rakenteen teräsosat huoltomaalataan ja aidat sekä
puiset rimaelementit uusitaan.

Puiston pelikenttä muutetaan monitoimikentäksi, jonka pintamateriaaliksi
asennetaan pääosin puurouhetekonurmi ja osittain asfaltti. Tekonurmikentän koko
on noin 25x40 metriä, minkä lisäksi sitä ympäröivät 2-3 metrin vapaa-alueet. Sen
pohjoisreunalle on suunniteltu juoksuratoja. Kentälle tuodaan uudet, kiinteät
pelimaalit, jotka voidaan siirtää pois talvisin. Asfalttipintaisen kentän koko on noin
12x22m, ja sille sijoitetaan koripallotelineet ja pingispöytä. Pelikentän ympärillä
olevat matalat muurit korjataan ja muurien päälle rakennetaan puiset istuintasot.
Aidat uusitaan nykyistä korkeammilla kolmilanka-aidoilla ja päätyverkoilla. Kenttä on
mahdollista jäädyttää pakkastalvina.

Puiston nykyistä kasvillisuutta säilytetään mahdollisuuksien mukaan.
Huonokuntoisilta tai aukkoisilta osiltaan istutuksia uusitaan ja täydennetään.
Istutusten monimuotoisuutta lisätään. Kentän ja leikkialueen välistä aitaa vasten
istutetaan köynnöksiä, millä saadaan lisäkasvillisuutta myös leikkipaikan
pohjoisrajalle. Kentän länsireunalla kulkureittien välissä oleva nykyinen
pensasistutus jakaa kulkureitit kahdeksi kapeaksi reitiksi, joita on hankala ylläpitää.
Se on istutettu aikoinaan isotuomipihlajasta, joka on vieraslaji. Kulkureittien välissä
oleva pensasistutus poistetaan ja vastaavasti kentän päädyssä kiinni olevaa
istutusaluetta levennetään länteen päin ja sen lajiston monimuotoisuutta lisätään.
Leikkipaikalla olevia pienpuita pyritään vaalimaan ja sinne istutetaan lisää puita
tuomaan varjoisiakin paikkoja.
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Valaistus

Valaistus uusitaan koko puiston alueelta. Leikkipaikalla käytetään perinteistä
puistovalaistusta. Pelikentän valaistukseen käytetään noin 12 m korkuisia
valonheitinmastoja, joilla taataan tarvittava valonmäärä kentällä. Heittimet
suunnataan poispäin asuinrakennuksista siten, ettei niistä aiheudu häikäisyä ja ne
himmennetään yöajaksi.

Tasaus ja kuivatus

Puiston uusi tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa. Riittävä
kuivatus varmistetaan pienillä maaston uudelleenmuotoiluilla. Lisäksi leikkipaikalla
olevaa kumparetta muotoillaan uudelleen.

Puistoalueen kuivatukseen käytetään pääosin nykyisiä hulevesikaivoja ja
-viemäreitä.

Esteettömyys

Alueen käytävät täyttävät esteettömyyden perustason.

Hoitoluokka

Ruoholahdenpuiston leikkipaikkaa ja pelikenttää hoidetaan nykyisin luokan A2
mukaan. Peruskorjauksen jälkeen hoitoluokka säilyy nykyisenä.


