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Pellaksenhaan leikkipaikan rakennussuunnitelmaluonnoksen 

selostus: 

Tämä rakennussuunnitelmaluonnos sisältää uuden leikkipaikan suunnittelun Järvenperässä sijaitsevalle 

Pellaksenhaan puistoalueelle, Pellaksenmetsänpolun ja Pellaksenhaanpolun kulmassa sijaitsevalle 

niittyalueelle. Leikkipaikka käsittää leikkialueen sekä erillisen pelikentän. Puisto rajautuu idässä ja 

lännessä asuinkortteleihin, pohjoisessa Pellaksennotkon lähivirkistysalueeseen ja etelässä 

Pellaksenmetsänpolkuun. Alue on osa maakunnallisesti merkittävää Espoonjoen jokilaakson 

kulttuuriympäristöä. 

Nyt nähtävillä oleva rakennussuunnitelmaluonnos pohjautuu Pellaksenhakaan vuonna 2013 laadittuun 

puistosuunnitelmaan. Tässä puistosuunnitelmassa puistoon suunniteltiin puistoreittejä, 

hulevesirakenteita, leikkipaikka ja pelikenttä sekä ulkokuntoilupaikka. Reitit, hulevesirakenteet ja 

ulkokuntoilupaikka rakennettiin vuonna 2015, mutta leikkipaikan ja pelikentän toteutus jäi myöhemmäksi. 

Puiston ympärille on tämän jälkeen rakentunut asemakaavan mukaiset asuinkorttelit.  

Leikkipaikan ja pelikentän rakennussuunnitelmaluonnos poikkeaa tietyiltä osin aiemmin vuonna 2013 

laaditusta puistosuunnitelmasta, sillä uudessa luonnoksessa on pyritty paremmin huomioimaan muun 

muassa kulkumahdollisuudet puistoreittien, leikkialueen ja pelikentän välillä, sekä alueen 

maastonmuodot ja tehokas tilankäyttö. Suunnitelmassa on myös huomioitu leikkipaikan sijoittuminen 

kulttuurimaisemaan. Tavoitteena on kehittää toimiva ja monipuolinen leikkipaikka, joka parantaa alueen 

virkistys- ja liikuntamahdollisuuksia. 

Leikkipaikalle sijoitetaan välineitä sekä pienille ja isoille lapsille asukaskyselyssä saatujen toiveiden 

perusteella. Luonnoksessa esitettyjä alustavia välineitä pienille lapsille ovat: kiikkulauta, kaksi 

jousikeinua, hiekkalaatikko, karuselli, liukumäki ja kiipeilyteline sekä keinu lautaistuimella ja 

turvaistuimella. Isoille lapsille ehdotettuja välineitä ovat: seisten käytettävä kiikkulauta, kiipeilykaruselli, 

liukumäki- ja kiipeilyteline ja pesäistuinkeinu. Leikkivälineiden teemana on vanhaan viljelysmaisemaan 

sopiva maatila-teema. Pelikentälle on ehdotettu koripallo- ja jalkapallomaalit.  

Leikkipaikan eteläisen sisäänkäynnin yhteyteen sijoitetaan pyörätelineet ja roska-astia. Toinen roska-

astia sijoitetaan läntisen sisäänkäynnin yhteyteen. Leikkipaikan sisälle sijoitetaan pöytä/penkkiryhmä 

pienten lasten puolelle ja yksi puistopenkki isojen lasten puolelle.  

Leikkipaikka aidataan metallisella kolmilankaverkkoaidalla, jonka korkeus leikkipaikalla ja pelikentän 

sivuilla on 1,2 metriä. Pelikentän päädyissä aidan korkeus on 3 metriä koripallomaalien takia. Aitaan 

sijoitetaan kaksi portilla varustettua sisäänkäyntiä, yksi etelästä Pellaksenmetsänpolulta ja yksi lännestä 

Pellaksenhaanpolulta.  

Leikkipaikka ja peliareena valaistaan. 

Turva-alustana käytetään lehtipuusta valmistettua turvakatetta. Leikkipaikan läpi kulkee kivi-

tuhkapintainen puistokäytävä. Pelikentän pinnoite on värillistä asfalttia, joka mahdollistaa mm. koripallon 

pelaamisen. 

Leikkipaikalle istutetaan varjostavia lehtipuita ja matalia maanpeitepensaita sekä monirunkoisia 

keskikokoisia pensaita. Peliareenan ja leikkipaikan länsipuolelle istutetaan useita lehti- ja havupuuryhmiä.  


