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PUISTOSUUNNITELMAN SELOSTUS
LUONNOS
LAAJALAMMEN LEIKKIPUISTO-SUUNNITELMASELOSTUS
Kohde
Mikkelin Laajalammen leikkipuisto sijaitsee Laajalammen (27) kaupunginosassa osoittessa Opintie 3. Kaavamerkintä on ulp (ohjeellinen leikkipuisto).
Laajalammenleikkipuisto on Mikkelin keskeisempiä kaupunginosapuistoja, joka on rakennettu 1980-luvun
puolivälissä. Puistossa on myös Laajalammen avoinpäiväkoti Punapirtti, jonka toiminta on toistaiseksi lopetettu. Puistoon rajoittuu pohjoispuolella Kattilansillan päiväkoti. Puistossa on tehty rakentamisen jälkeen peruskorjaus -ja kunnostustöitä, joiden yhteydessä on uusittu leikkivälineitä, kalusteita, valaistus ja aitoja sekä
kasvillisuutta.

Lähtökohdat ja tavoitteet
Asemakaavassa alue on kaupunginosapuisto.
Puistosuunnitelma koskee Laajalammen kaupunginosassa sijaitsevan Laajalammen leikkipuiston kesällä 2022
toteutettavaa peruskorjausta. Puiston aktiviteetit ja toiminta suunnataan leikki-ikäisille ja alakoululaisille.
Suunnittelussa on huomioitu myös vanhemmat kävijät. Monipuolinen puisto edistää kaupunginosan yhteisöllisyyttä kohtauspaikkana. Tehtävillä muutoksilla parannetaan ja monipuolistetaan puiston toimintoja ja
lisätään turvallisuutta. Alueen rakenteita, välineitä, kasvillisuutta sekä pintamateriaaleja uusitaan.

Suunnitelman sisältö
Suunnitelmassa on säilytetty puiston alkuperäinen tilallisuus. Keskeinen nurmialue koristeomenpuineen sekä
kumpu teräsliukumäkineen säilytetään. Leikkipuistoa reunustavat istutusalueet suurine metsämäntyineen
säilytetään ja pienten lasten aidatun alueen läheisyyteen istutetaan puita ja eri aikaan kukkivia pensaita,
jotka antavat varjoa kesän helteisten kesäpäivien kuumuuteen
Osa leikkipaikan toiminnoista syntyy luonnostaan, kuten talvinen mäenlasku kummulta.
Puiston eri sisääntuloista ohjataan kulku eri toiminnoille erilaisin kyltein. Puistoon tulee nauhamainen leikkialue josta voi siirtyä välineestä toiseen. Alue sisältää tasapainoilua, maatrampoliineja, erilaisia keinuvaihtoehtoja, kiipeilyä sekä jännittävää kyytiä korkealla ilmassa, joka vaatii rohkeutta.
Leikkipuiston pienten lasten aluetta suurennetaan Punapirtin parkkipaikan suuntaan ja vanhaa aitalinjaa
hyödynnetään alueen itäpuolella. Aitauksessa on keinuja vauva-ja taaperoikäisille sekä muita perustoimintoja kuten laivanmallinen hiekkalaatikko ruoreineen ja mastoineen. Lisäksi pienten alueelle on suunniteltu
moinitoimiväline josta löytyy liukuja, kiipeilyä ja tilaa vaikka kauppaleikkeihin. Välineestä löytyy värikkäitä
eläinhahmoja joissa on liikuteltavia osia ja joka innostaa koskettelemaan ja kääntämään liikkuvia osia, välineeseen on esteetön kulku.
Puiston pohjoispuolelle sijoitetaan puiston pääleikkiväline, huikeita elämyksiä ja paljon leikkimahdollisuuksia
tarjoava kiipeilyteline. Väline tarjoaa monenlaisia paikkoja myös sosiaaliseen kanssakäymiseen.
Leikkivälineiden putoamisalustana käytetään ekologista ja turvallista lehtipuuhakepohjaista turvakatetta.
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Leikkivälineiden lisäksi alueen grilli uusitaan, nykyisiä pöytäpenkkiryhmiä kunnostetaan ja asennetaan uusia
penkkijä.

Valaistus
Valaisinpylväiden paikat pysyvät ennallaan, valaisimet vaihdetaa uusiin, valovoimaisiin ja energiatehokkaampiin, näin alueen turvallisuutta ja käyttömukavuutta parannetaan.

Esteettömyys
Alue suunnitellaan esteettömyyden perustasoon

Hoitoluokat
Leikkipuiston hoitoluokka säilyy nykyisenä A2 hoitoluokkana.

