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Jalavapuiston leikkipaikan perusparannuksen 

suunnitelmaselostus: 

Perusparantamisen tavoitteena on kehittää Jalavapuiston leikkipaikan viihtyisyyttä ja turvallisuutta. 

Suunnittelussa on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin eri-ikäisten lasten tarpeet ja käyttäjien 

toiveet. 

Leikkipaikan pohjoisosassa säilyy leikkialue taaperoikäisille lapsille ja etelässä taas alue isommille 

kouluikäisille lapsille. Pienten lasten nykyiset leikkivälineet hiekkalaatikko ja liukumäki korvataan 

uusilla, ja uudessa monitoimivälineessä on liukumäen lisäksi mahdollisuus myös kiipeilyyn. Uusia 

välineitä ovat karuselli ja jousieläinkeinu. Keinuteline, jossa on yksi rengas- ja yksi vauvakeinu, 

säilytetään paikallaan. Isompien lasten puolella uusia välineitä ovat tasapainoilulauta, sekä kaksi 

erilaista keinukaruselli-tyyppistä välinettä. Nykyinen keinuteline sekä kiipeilyteline jäävät paikalleen. 

Vanhat kalusteet uusitaan kokonaan. Leikkipaikalle sijoitetaan piknik-pöytä sekä penkit pienten ja 

isojen lasten puolille. Leikkipaikan pohjoisen sisäänkäynnin yhteyteen asennetaan muutamia 

pyörätelineitä. Roska-astiat säilyvät, mutta toinen siirretään keskeisemmälle paikalle leikkipaikkaa. 

Säilyvä astia sijaitsee leikkipaikan pohjoisosassa isojen kuusien alla. 

Turvallisuuden parantamiseksi leikkipaikka aidataan kokonaan 1,2m korkealla 

kolmilankaverkkoaidalla. Aitaan asennetaan huoltoportti ja kolme käyntiporttia eri puolille aitausta, 

kaksi puistokäytävän varrelle ja yksi viereisen koulun kentän puolelle.  

Puiston valaistusta parannetaan. Olevat valaisimet muutetaan led-valaisimiksi, ja leikkipaikan sisälle 

asennetaan kaksi uutta valaisinpylvästä.  

Leikkipaikan pääkulkureiteillä säilytetään pintamateriaalina oleva kivituhka-alusta ja leikkivälineiden 

turva-alustana säilyy pääsääntöisesti turvasora, sillä se on kestävä ja helposti uusittavissa oleva 

materiaali. Leikkivälineiden putoamisalueella (suunnitelmassa katkoviiva leikkivälineen ympärillä) 

turvasoran pinnan vahvuus määräytyy välineiden putoamiskorkeuksien mukaan, mutta kulkualueella 

vahvuus on pienempi, jotta kulkeminen olisi jatkossakin helppoa. Isojen lasten puolella 

keinukarusellien turva-alustana käytetään hiekkatekonurmea, sillä näiden välineiden kohdalla 

turvasora liikkuisi helposti pois välineen putoamisalueelta. Turva-alueet rajataan puisella 

reunuksella. 

Osa kasvillisuudesta uusitaan. Leikkipaikan ja puistokäytävän välissä olevat vanhat lehtipuut 

poistetaan ja pensaat korvataan matalammilla lajeilla. Näin varmistetaan hyvä näkemäyhteys 

leikkipaikalta viereiselle puistoraitille, jolloin muun muassa leikkipaikalta poistujat pystyvät helposti 

väistämään ohi kulkevaa kävely- ja pyöräilyliikennettä. Uusien valaisinkaapeleiden asennustyön 

kohdalta pensaita ja puita joudutaan poistamaan. Pensaat uusitaan tältä alueelta kokonaan. 

Puistoon asennetaan saadun asukaspalautteen takia kaksi ajoestepuomia estämään 

ajoneuvoliikenteen pääsy puistoon. Toinen sijoitetaan Jalavapuiston itäosaan Jalavakujalta alkavalle 

puistoraitille ja toinen pohjoisosaan Heisipuunkujalle johtavalle puistoreitille.  


