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Suunnitelman kuvaus

Nykytilanne

Leikkipuisto Rudolf sijaitsee Laajasalon (49.) kaupunginosassa. Puistosuunnitelma
koskee puiston pohjoisosan toiminnallista leikkialuetta sekä kaakkoisosan luonnon-
tilaista, kallioista mäntymetsää. Suunnitelma on esitetty piirustuksessa nro VIO
5659/1.

Leikkipuisto Rudolf sijaitsee asuinalueen keskellä rajautuen koillispuolelta Reiherin-
tiehen ja luoteispuolelta Rudolfintiehen. Leikkipuistossa on oleva leikkipuistoraken-
nus sekä kahluuallas. Toiminnallinen alue on osin aidattu metallisella kolmilanka-
aidalla. Leikkialue sijaitsee rakennuksen läheisyydessä ja sen kaakkoispuolella on
kivituhkapintainen pelikenttä. Lounaispuolella on asfalttipintainen sählykenttä. Leik-
kipuistoa on viimeksi perusparannettu 1990-luvun lopulla. Leikkivälineet, varusteet
ja rakenteet ovat kunnoltaan vaihtelevia, eivätkä kaikilta osin vastaa nykyisiä vaati-
muksia.

Suunnitelman sisältö

Leikkitoimintojen sijoittelu säilytetään pääosin entisellään, mutta puureunuksilla ko-
rotetut, laajat turvasora- ja leikkihiekka-altaat poistetaan. Olevista leikkivälineistä
säilytetään kaksi pienten keinua ja verkkopyramidi turva-alustoineen sekä siirrettä-
vä piruettitanko. Pelikentän laidassa olevaa kivipuutarhaa pienennetään ja talvimä-
en tieltä siirretään kaksi valaisinta sekä kaadetaan mänty.

Pienten lasten leikki sijoittuu nykyiseen paikkaansa rakennuksen välittömään lähei-
syyteen. Hiekkalaatikot tehdään kierrätysmuovireunuksista ja varustetaan leivonta-
pöydillä. Olevien vaahteroiden istuintasot uusitaan kierrätysmuovilankuilla. Uusina
välineinä alueelle asennetaan liukumäki, kolme jousikeinua ja keinulauta sekä leik-
kikatos. Alueelle sijoitetaan myös pöytäryhmiä ja penkkejä.

Isompien lasten leikkitoiminnot painottuvat puiston reuna-alueille. Uudet keinut,
joista toinen on kolmipaikkainen, monitoimiteline ja karuselli sekä piruettitanko sijoi-
tetaan pihan Reiherintien puoleiseen laitaan. Nykyiselle pelikentälle sijoitetaan kiin-
teät maalit. Koripalloteline asennetaan asfaltoidun sählykentän laitaan.
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Reiherintien puolella metalliaitaa jatketaan ja käytäväyhteys varustetaan käyntipor-
tilla. Kadun varressa olevan kallioleikkauksen päällä oleva suoja-aita uusitaan. Ru-
dolfintien puolella oleva huoltoportti kunnostetaan. Porttien yhteyteen asennetaan
uusia pyörätelineitä.

Puiston pintamateriaaleina käytetään asfalttia, betonikiveystä, seulanpääkiveystä,
valettavia turvapäällysteitä sekä kivituhkaa. Leikkivälineiden turva-alustat tehdään
valettavasta kumigranulaatista ja turva-alustojen reunoihin toteutetaan huomioraidat
vaaleasta sauvakivestä.

Viemäröinnin osalta painuneet viemärit uusitaan ja leikkialueelle tehdään uusi hule-
vesi- ja tarkastuskaivo. Rakennuksen syöksytorvien alle tehdään neljä uutta ränni-
kaivoa. Viemärikaivujen vuoksi kunnostetaan olevia asfaltti-, betoni- ja seulanpääki-
vi- sekä kivituhkapäällysteitä.

Leikkipuiston toiminnallisen alueen kasvillisuus muodostuu pääosin olevista män-
nyistä sekä lehtipuista kuten koivuista, vaahteroista, pilvikirsikoista ja koriste-
omenapuista. Leikkialueen ja pelikentän välissä on laajempi puu- ja pensasistutus.
Pensasalueet rajaavat puistoa tontin reunoilla rajautuen katualueeseen.

Kasvillisuutta uusitaan lähinnä viemärikaivujen vuoksi ja leikkialueelle tehtävän täy-
dentävän puu- ja pensasistutuksen osalta.

Istutusten puiset suoja-aidat uusitaan ja osin ne korvataan metallisilla kolmilanka-
aidoilla. Keinujen juoksuesteaidat tehdään myös metalliaitaelementeistä.

Rakennuksen edessä olevan betonikiveyksen reunaan toteutetaan istuinreunus
betonisista L-tukimuurielementeistä ja kierrätysmuovilankuista.

Olevan kahluualtaan betonipinta kunnostetaan ja pinta maalataan. Myös altaan ta-
kana oleva pergola kunnostetaan ja maalataan. Istuinreuna uusitaan kierrätys-
muovilankuilla.

Puiston tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa.

Valaistus

Leikkipuistossa on riittävä valaistus. Rakentamisen yhteydessä siirretään kaksi ole-
vaa valaisinpylvästä talvimäen tieltä ja kahden valaisinpylvään korkeusasemaa tar-
kennetaan.

Esteettömyys

Leikkipuiston toiminnallisen alueen suunnitteluratkaisut täyttävät pääosin esteettö-
myydelle asetetun erikoistason tavoitteet.
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