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Leikkipuisto Rudolf, puistosuunnitelman hyväksyminen, Laajasalo, 
nro VIO 5659/1

HEL 2013-004291 T 10 05 02

Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee hyväksyä Leikkipuisto Rudolfin 
puistosuunnitelman nro VIO 5659/1.

Esittelijä

Lähtökohdat ja tavoitteet

Leikkipuisto Rudolf sijaitsee Laajasalon (49.) kaupunginosassa. 
Puistosuunnitelma koskee puiston pohjoisosan toiminnallista 
leikkialuetta ja kaakkoisosan luonnontilaista kallioista mäntymetsää. 
Suunnittelualue rajautuu etelässä AK-  ja LPA-tontteihin, koillisessa 
Reiherintiehen sekä luoteessa Rudolfintiehen.

Leikkipuistossa on oleva leikkipuistorakennus sekä kahluuallas. 
Toiminnallinen alue on osin aidattu metallisella kolmilanka-aidalla. 
Leikkialue sijaitsee rakennuksen läheisyydessä ja sen kaakkoispuolella 
on kivituhkapintainen pelikenttä. Lounaispuolella on asfalttipintainen 
sählykenttä. Leikkipuistoa on viimeksi perusparannettu 1990-luvun 
lopulla. Leikkivälineet, varusteet ja rakenteet ovat kunnoltaan 
vaihtelevia, eivätkä kaikilta osin vastaa nykyisiä vaatimuksia. Puiston 
toiminnallisen alueen tavoitteena on täyttää esteettömyydelle asetetut 
erikoistason vaatimukset.

Suunnitelman sisältö

Leikkitoimintojen sijoittelu säilytetään pääosin entisellään, mutta 
puureunuksilla korotetut turvasora- ja leikkihiekka-altaat poistetaan. 
Olevista leikkivälineistä säilytetään kaksi pienten keinua ja 
verkkopyramidi turva-alustoineen sekä siirrettävä piruettitanko.

Pienten lasten leikki sijoittuu nykyiseen paikkaansa rakennuksen 
välittömään läheisyyteen. Uusina välineinä alueelle tehdään 
hiekkalaatikot ja asennetaan liukumäki, kolme jousikeinua ja keinulauta 
sekä leikkikatos. Alueelle sijoitetaan myös pöytäryhmiä ja penkkejä.

Isompien lasten leikkitoiminnot painottuvat puiston reuna-alueille, jonne 
asennetaan keinuja, monitoimiteline ja karuselli sekä piruetti-tanko. 
Nykyiselle pelikentälle sijoitetaan kiinteät maalit. Koripalloteline 
asennetaan asfaltoidun sählykentän laitaan. Päällysteitä, rakenteita, 
aitoja ja istutuksia uusitaan. Kahluuallas ja pergola kunnostetaan.
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Viemäröinnin osalta painuneet viemärit uusitaan ja leikkialueelle 
tehdään uusi hulevesi- ja tarkastuskaivo. Rakennuksen syöksytorvien 
alle tehdään neljä uutta rännikaivoa.

Vuorovaikutus

Leikkipuisto Rudolfin puistosuunnitelma on laadittu rakennusviraston 
katu- ja puisto-osaston toimeksiannosta. Puiston suunnittelu on tehty 
yhteistyössä leikkipuiston käyttäjien ja kunnossapidon kanssa. 

Kustannukset ja aikataulu

Leikkipuisto Rudolfin suunnittelualueen pinta-ala on noin 8 930 m2.  
Puiston rakentamiskustannukset ovat noin 304 000 euroa eli 34 
euroa/m2.

Arvonlisäverottomat vuosittaiset kunnossapitokustannukset ovat 12 
500 euroa. Puiston hoitoluokat ovat L1(A2) ja C1.

Rudolfin leikkipuiston kunnostusta varten on myönnetty lähiörahaston 
rahaa. Leikkipuiston rakentaminen on tarkoitus toteuttaa vuosina 
2013–14.
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