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Leikkipaikka

Leikkivä liikunta Koripallokenttä

Koripallokenttä

Ulkokuntosali



Leikkiä ikä kaikki
Leikkipaikka; Leikkivä liikunta

Leikkipaikka

Leikkivä liikunta

Kivituhkakäytävät rajattu

betonikivireunalla.

Leikkivälineiden alla

turvahiekka.

3

Leikkipaikka

Perinteinen leikkipaikka perheen pienemmille.

Leikkivä liikunta

Kaikenikäisille soveltuva paikka, jossa liikkkuminen

on hauskaa. Kiipeilyä, tasapainoilua ja trampoliinilla

pomppimista.
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Ulkokuntosali
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Ulkokuntosali

Monipuoliset kuntoilulaitteet.

Myös vanhuksille soveltuvia

laitteita.

Pintamateriaalina valettu

turva-alusta.

Valaistus

Liikuntapaikkoja valaisevat

korkeat valaisinpylväät.

Käytävillä matalat valaisimet.

Katso selostus

Koripallokenttä

1:200



Leikkiä ikä kaikki
Selostus; Valaistus; Kustannusarvio

Aktiviteettikeidas puiden siimeksessä

Kasvillisuus sulkee leikkipaikan ja aktiviteettipuiston omaan maailmaansa. Ne

sulautuvat yhteen ja luovat leikin ja liikunnan keitaan. Näin syntyy luonteva

paikka, jossa kaikille ikäluokille löytyy tekemistä yksin tai yhdessä.

Suunnitelman runko koostuu kolmesta alueesta: leikkipaikasta, leikkivän

liikunnan alueesta ja ulkokuntosalista. Leikkivä liikunta on yhdistävä linkki

leikkipaikan ja ulkokuntosalin välillä; siellä, nimensä veroisesti, yhdistyvät leikki

ja liikunta kaikenikäisille. Mahdollisuuksia ovat esimerkiksi kiipeily, tasapainoilu

ja trampoliinilla pomppiminen. Kaikki kolme aluetta muodostavat yhdessä

jatkumon, joka johdattelee niin lapsen kuin aikuisenkin testaamaan kykyjään.

Materiaalit

Kulkuväylien pintamateriaalina on kivituhka. Leikki, ja liikuntapaikkojen pohjana

on pääosin turvasora. Ulkoliikuntasalin ja koripallokentän materiaalina valettava

turva-alusta estää kulutusta ja tuo ympäristöön siistimmän vaikutelman.

Kasvillisuus

Kasvillisuusvalinnat tehdään luonnon ehdoilla. Aluetta ympäröi metsä, ja

luonnolliset niityt auttavat pitämään yllä perinteistä eläin- ja hyönteislajistoa.

Kalustus

Laitevalinnoilla pyritään luomaan mukautuvasti eri ikäryhmille sopiva

liikkumisympäristö. Laitteiden soveltuminen monelle eri käyttäjäryhmälle on

tärkeä ottaa huomioon.

Valaistus

Valaistuksen on oltava liikuntapaikoilla hyvin kattava, jotta turvallisuuden tunne

ja pimeän ajan käyttömukavuus taattaisiin. Kulkuväylille halutaan luoda

mielenkiintoista ympäristöä matalampien valaisinratkaisujen avulla.

Alustava kustannusarvio

Pintamateriaalit ja kasvillisuus 55 000€

Rakentaminen 20 000€

Kalusteet ja asennus 90 000€

Yhteensä 165 000€

Hoito Alueella ei ole erityisen vaikeasti yllä- 

pidettäviä materiaaleja ja suunnittelu- 

ratkaisuilla on pyritty pitämään hoito 

kustannustehokkaana.

Matala valaisin

· Ei häikäise

· Keskittää valon kulkuväylälle

· Näyttävä pimeään vuodenaikaan
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Valaisintyypit

Korkea valaisin

· Suurempien pintojen valaisuun

· Kustannustehokkaampi
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