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Suunnitelman kuvaus

Nykytilanne
Piianpuisto sijaitsee Malminkartanossa, Kaarelan(33.)kaupunginosassa. Alue on
voimassa olevissa asemakaavoissa 7550 ja 8684 VP merkinnällä. Puiston koko-
naispinta-ala on 31 643 m2 josta leikkipuiston osuus on n. 5000 m2.

Puisto rajautuu länsipuolelta Kartanonkaareen ja itäpuolelta Puustellinpolkuun.
Puisto rajautuu kahteen peruskouluun ja päiväkotiin sekä kerrostaloalueeseen.

Piianpuisto on luokiteltu 80-luvun arvoympäristöksi monipuolisen toiminnallisuuten-
sa vuoksi sekä siksi, että se edustaa hyvin aikakautensa suunnitteluihanteita. Puis-
ton rakennuksissa toimivat leikkipuisto Piika ja asukastalo Renki sekä sen asukas-
kahvila. Samassa rakennuksessa toimii Leikkivä Lapsi Ry. Puiston itäpäässä ole-
vassa rakennuksessa toimii Lenkkiteatteri.

Puiston keskiosassa olevat vanhat rakennukset, käytöstä poistunut eläinsuoja ja
vehmas kasvillisuus luovat puistoon kodikkaan tunnelman. Leikki- ja tapahtuma-
alueet ovat rakennusten läheisyydessä. Itäosassa on hiekkakenttä, joka jäädyte-
tään talvisin. Puiston länsiosassa on vesiaihe ja laaja kumpuileva nurmikenttä. Ny-
kyiset kevyen liikenteen reitit ovat luonteva osa puistoa. Puistossa on kaksi kevyen
liikenteen siltaa.

Nykyisten toimintojen sijainti on hyvä, mutta osa rakenteista on kulunutta eikä täytä
turvallisuusnormeja. Kasvillisuus on runsasta ja vehmasta, mutta puusto on paikoin
vanhaa ja lahoa. Pensaskerroksen istutukset ovat ränsistyneet valon puutteen
vuoksi. Puiston valaisimet ovat vanhentuneet ja riittämättömät.

Suunnitelman sisältö

Toiminta-alueet
Puiston toiminta-alueet säilytetään nykyisissä paikoissa. Osittain rinteessä sijaitse-
va leikkialue tasataan ja laajennetaan niin, että leikkialueen yläosaan saadaan es-
teetön alue. Pysäköintipaikat siirretään leikkivälineiden tieltä sisääntuloreitin vas-
takkaiselle puolelle. Puistoon asennetaan leikkivälineitä, joiden valinnoissa on
huomioitu esteettömyyden erikoistason ohjeet. Nykyisen kahluualtaan ympärillä
oleva puutaso uusitaan ja siihen rakennetaan luiska. Navettarakennuksen ja luistin-
kentän väliin rakennetaan loiva kumpare pienille lapsille talvileikkejä varten.
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Kasvillisuus
Toiminta-alueiden vanhaa puustoa harvennetaan ja uusitaan. Pikkumetsiköt hoito-
harvennetaan ja vesiuomaa ruopataan. Vesiuoman vieressä olevaa pientä avokal-
lio-osuutta puhdistetaan ja otetaan esiin.

Valaistus
Puistoon asennetaan uudet valaisimet.

Esteettömyys
Osa leikkipuistoa rakennetaan esteettömyyden erityistason mukaiseksi.


