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Vantinlaakson ulkokuntoilupaikka ja puistoraitti,
luonnossuunnitelmaselostus

Vanttilaan, Vantinlaakson puistoalueelle suunnitellaan uusi ulkokuntoilupaikka Espoon
lähiliikuntapaikkaohjelma 2019-2028 mukaisesti. Ulkokuntoilupaikka tulee sijoittumaan
puistossa olevan Vanttilan pallokentän itäpuolelle, olevalle niittyalueelle. Tämän lisäksi
nykyisen pallokentän pohjoispuolelle suunnitellaan uusi puistoreittiyhteys, joka yhdistää
kentän länsi- ja itäpuolen nykyiset puistoreitit toisiinsa. Puistoraitin tarkoituksena on
parantaa kentän sekä ulkokuntoilupaikan saavutettavuutta. Suunnitteluun kuuluvat
uudet pinnoitteet, valaistus, istutukset, kalusteet, varusteet ja rakenteet.

Ulkokuntoilupaikka
Uusi ulkokuntoilupaikka sijoittuu nykyisen tekonurmipintaisen pallokentän itäpäätyyn,
päädyn pohjoisempaan reunaan pohjois-eteläsuuntaisesti. Kuntoilupaikan pohjois- ja
eteläpuolella kulkevat puistoraitit. Kuntoilupaikka sijoittuu tasaiselle niittyalueelle,
kahden sarkaojan väliin. Kuntoilupaikan koko on noin 390 m2. Kuntoilupaikassa pyritään
ottamaan huomioon toimintojen monipuolisuus, alueen riittävä väljyys ja
kuntoiluvälineiden sujuva käyttö. Sijainnissa on huomioitu myös riittävä etäisyys puiston
länsipuolella olevan Vanttilan kouluun ja sen piha-alueeseen, sillä ulkokuntoilupaikka ei
sovellu lasten leikkialueeksi.
Ulkokuntoilupaikalle sijoitetaan kotimaisia David sarjan ulkokuntoiluvälineitä sekä
Davidin Big Rig kuntoiluteline. Kuntoiluvälineiden kuntoilutoiminnot ovat jalkaprässi,
jalkakyykky, penkkipunnerrus, hauislaite, ojentajalaite, selänojennus, dippi, vatsapenkki,
vinopenkkipunnerrus, etupunnerrus, vaakasoutu, ylävetolaite, jalkanosto ja leuanveto.
Välineet tulevat olemaan väritykseltään keltamustia.
Kuntoilupaikalle tehdään yksi kivituhkapintainen reitti olevalta pohjoiselta puistoraitilta ja
yksi lyhyenä ylläpidettävä niittykäytävä eteläpuoliselta puistoraitilta. Kuntoilupaikkaa ei
aidata, mutta aluetta rajataan pohjois-, itä- ja eteläpuolelta osittain pensasistutuksilla ja
puilla. Näin tavoitteena on saada ulkokuntoilupaikka istumaan paremmin ympäröivään
maisemaan, sekä luoda puilla varjoa kuntoilupaikalle. Alueen pintamateriaalina tulee
olemaan hiekkatekonurmi. Pallokentän ja kuntoilupaikan välinen kapea oja-alue
päällystetään kenttäkiveyksellä.
Kuntoilualueelle sijoitetaan seitsemän selkänojatonta penkkiä, jotka sijoitetaan
jakamaan alueen toimintoja pienempiin ryhmiin. Penkit toimivat samalla myös
kuntoiluvälineillä. Ulkokuntoilupaikan yhteyteen sijoitetaan myös roska-astia sekä
pyöräpaikkoja. Ulkokuntoilupaikka valaistaan kahdella pylväsvalaisimella.
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Puistoraitti
Uusi puistoraitti sijoittuu olevan pallokentän pohjoispuolelle ja yhdistää toisiinsa nykyisen
idästä tulevan itä-länsisuuntaisen puistoraitin sekä pallokentän länsilaidalla olevan
pohjois-eteläsuunnassa kulkevan puistoraitin. Alueella kulkee nykyisellään kulutuksen
myötä paikalle muodostunut kapea polku. Uudelta puistoraitilta muodostetaan kaksi
kulkuyhteyttä kentän länsipuolen sisäänkäynnille, nykyisten polkupyörätelineiden ja
penkkien molemmilta puolilta.
Puistoraitti rakennetaan 3 m levyisenä ja valaistaan. Puistoraitin pinnoitteena on
kivituhka. Puistoraitti valaistaan valaisimilla, jotka kiinnitetään nykyisiin kentän
valonheitinpylväisiin. Uusi puistoraitti ei tule olemaan talvikunnossapidettävä, koska
nykyinen itä-länsisuunnassa kulkeva puistoraittikaan ei ole.
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