Töyrylaakson leikkipaikan perusparannuksen
suunnitelmaselostus:

Perusparantamisen tavoitteena on kehittää Töyrylaakson leikkipaikan viihtyisyyttä ja turvallisuutta.
Suunnittelussa on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin eri-ikäisten lasten tarpeet ja alueen
asukkaiden toiveet.
Leikkivälineistä punakeltainen jousikeinu säilytetään, ja muut välineet puretaan. Uusia leikkivälineitä
sijoitetaan leikkipaikalle asukaskyselyn välityksellä saatujen toiveiden mukaisesti. Pienille, 0-3
vuotiaille, lapsille välineitä tulee uudistetulla leikkipaikalla olemaan keinuteline (sisältää kaksi turva/vauvakeinua), hiekkalaatikko, hiekkapöytä, jousikeinu sekä monitoimiväline, jossa on sekä
liukumäki ja kiipeilyverkko. Isommille, 4-12 vuotiaille lapsille, punakeltaisen jousikeinun lisäksi
leikkipaikalle sijoitetaan keinuteline (sisältää kaksi rengasistuinta), monitoimiväline (kiipeilyteline ja
liukumäki samassa välineessä) sekä seisaaltaan käytettävä vauhtirulla- tasapainoiluväline.
Oleva penkki poistetaan, ja tilalle tuodaan puistopöytä sekä kaksi uutta penkkiä toinen pienten ja
toinen isojen lasten puolelle. Oleva roska-astia säilytetään asfalttikentän puoleisen sisäänkäynnin
luona. Leikkipaikan itäisemmän sisäänkäynnin yhteyteen sijoitetaan 6kpl pyörätelineitä, joihin
kuhunkin mahtuu kaksi pyörää kiinni.
Valaistus päivitetään siirtämällä kahta pylvästä lähemmäs leikkitoimintoja ja asentamalla
leikkipaikalle yksi uusi valaisinpylväs. Olevat valaisimet muutetaan led-valaisimiksi.
Turvallisuutta parannetaan aitaamalla leikkipaikka kokonaan 1,2 metriä korkealla metallisella
verkkoaidalla. Aitaan asennetaan kaksi käyntiporttia, yksi viereisen asfalttikentän puolelle ja toinen
aitauksen vastakkaiselle puolelle. Tällöin pysäköintialueelta ja ajoväylältä ei ole avointa
kulkuyhteyttä enää leikkipaikalle, ja leikkipaikan läpikulku hiekkakentälle estyy.
Leikkipaikan rajaavaa puu- ja pensaskasvillisuutta uusitaan. Vanhat ja huonokuntoiset pihlajat 10kpl
poistetaan ja tilalle istutetaan 4kpl uusia. Asfaltti- ja hiekkakentän puolelta leikkipaikkaa rajaavat
korkeat pensaat uusitaan ja tilalle istutetaan matalia kukkivia koristepensaita. Näiden toimenpiteiden
tavoitteena on avata näkymiä asfalttikentälle ja hiekkakentälle asukaskyselyn toiveiden mukaisesti.
Leikkipaikan ja pysäköintialueen välissä olevat kuuset ja korkeat pensaat säilytetään näkö- ja
meluhaittojen vuoksi
Lisätietoa poistettavista, säilyvistä ja uusista välineistä sekä muista kalusteista ja kasvillisuudesta on
laadittu erillinen kuvaesitys, joka löytyy liitteenä leikkipaikan nettisivulta.
Asfalttikentän kunnostamista ja sen pelimahdollisuuksien lisäämistä tutkittiin suunnittelun aikana,
mutta alue tullaan säilyttämään ennallaan, sillä se sijaitsee kaupungin yleisten rakennusten tontilla,
eikä puistoalueella kuten leikkipaikka. Tontti säilytetään vapaana mahdollista myöhempää
rakentamista varten.
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