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PÄIVÄMÄÄRÄ

NIMI
PIIR.N:0Viheralueet ja hulevedet

VÄLINELUETTELO:

Uudet välineet
1. Dippi ja leuanveto, Lappset, 175014 1 kpl
2. Tornikiipeilyteline, 137132M, Lappset, (4+) 1 kpl
3. Hiekkalaatikko, 2,5 m x 2,5 m, Sarka 1 kpl
4. Yhdistelmäkeinu, Leikkiset, (taaperot, lapset, koululaiset) 1 kpl
5. Jousikeinu jousiperhosentoukka, Leikkiset, NA602, 1 kpl

(taaperot, lapset)
6. Jousikeinu leppäkerttu, Kompan, M168, (1+) 1 kpl
7. Union, Lappset, 220037, (2+) 1 kpl

Säilyvät välineet
8. Kunnostettava pölliauto 1 kpl

Kalusteet
pe + pö Piknik-pöytä, selkänojalla, Hansa, punainen, 1 kpl

Lappset, NF2593
pe Penkki, selkä- ja käsinojallinen, Scandinavia, 1 kpl

Lappset, NF2301M
ro Roska-astia, Lehtovuori Oy City 60, RAL 6005 1 kpl

(säilyvä)
pn Puiston nimikyltti 1 kpl

LEIVONPUISTON LEIKKIPAIKAN YLEISSUUNNITELMA 1:200

MERKINTÖJEN SELITYKSET

PUISTON VARUSTEET

SIJAINTIKARTTA

ASEMAPIIRROS 1:200

HUOM! Puiden, istutusten, toimintojen, kalusteiden ja varusteiden sijaintipaikat,
mallit ja määrät ovat ohjeelliset ja ne tarkentuvat rakennussuunnittelun aikana.
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KUNNOSSAPITOLUOKITUS

Leikkipaikka on toimintaviheraluetta,
jonka kunnossapitoluokitus on R2.
Kunnossapito painottuu rakenteiden,
varusteiden, pinnoitteiden, kalusteiden ja
laitteiden käytettävyyden ja
turvallisuuden varmistamiseen.
Leikkipaikkaa ympäröivät nurmi- ja
pensasalueet ovat käyttöviheralueita,
joiden kunnossapitoluokka on R3.
Kasvillisuuden hoidon tavoitteena on
monipuolinen, viihtyisä, turvallinen,
käyttäjäystävällinen ja toimiva viheralue.

SUUNNITELMASELOSTUS
Leivonpuiston leikkipaikka on Vuohenojan kaupunginosassa sijaitseva lähileikkipaikka.
Leikkikenttä on osa Leivonpuiston pohjoista puolta, jolla sijaitsee myös Leivonpuiston
kenttä. Puiston pohjoisen ja eteläisen puolen erottaa Iivantamäenkatu. Eteläisellä puolella
puistoa sijaitsee lentopallokenttä.

Uuden suunnitelman tavoitteena on monipuolistaa välinevalikoimaa laajemmalle
ikäryhmälle, sillä puiston nykyiset välineet palvelevat parhaiten pienimpiä leikkijöitä. Uudet
välineet tarjoavat paremmin mahdollisuuksia myös kiipeilyyn ja tasapainoiluun. Tavoitteena
on lisäksi vahvistaa puiston olemassa olevaa kasvillisuutta ja sen ilmettä.

Leikkipaikan välineet uusitaan lähes kokonaan. Nykyisistä välineistä puistoon jää pölliauto,
joka kunnostetaan. Keinut vaihdetaan uusiin niin että puistossa on kaksi lauta- ja
turvaistuinta sekä niin sanottu linnunpesäkeinu, joka soveltuu kaikenikäisille. Vanhat
jousikeinut vaihdetaan uusiin ja näiden yhteyteen tulee karuselleista ja tasapainonapeista
koostuva tasapainoiluväline. Leikkipaikan Iivantamäenkadun vastaiselle laidalle tulee sekä
kuntoilu- että kiipeilyteline. Kiipeilyteline sisältää useita kiipeilymahdollisuuksia,
voimistelurenkaat sekä liukumäen. Kuntoilutelineessä taas on leuanvetotanko sekä
dippitangot. Myös hiekkalaatikko uusitaan ja sen paikka siirtyy syreeniaidan suojiin.

Leikkipaikkaa ympäröivistä koivuista kolme on huonokuntoisia, minkä vuoksi ne joudutaan
kaatamaan. Koivujen tilalle istutetaan uudet lehtipuut. Lisäksi aiempaa kattavampien
keinujen tieltä kaadetaan kolme pieneksi jäänyttä omenapuuta. Omenapuiden tilalle
istutetaan kolme uutta pikkupuuta, joista yksi on pensasistutusten toisella puolella. Uusissa
puuistutuksissa suositaan Mustilan lajistoa puulajikokeen mukaisesti. Muutoin leikkipaikan
kasvillisuus säilyy pitkälti samana, mutta pienin kohennuksin. Unkarinsyreeniaitaa
täydennysistutetaan Iivantamäenkadun sisäänkäynnin vierestä ja kohta suojataan
suoja-aidalla. Siperianvirpiangervo-istutuksia taas jatketaan toisella lehtipensaslajilla.

Puiston vanhat penkit korvataan yhdellä uudella penkillä sekä piknikpöytäryhmällä, jotka on
sijoiteltu pienten lasten välineiden yhteyteen. Säilyvä roska-astia sijoittuu suunnitelmassa
Iivantamäenkadun sisäänkäynnille. Valaisimet säilyvät yhtä lukuun ottamatta ennallaan.
Uusien keinujen alle jäävää valaisinta siirretään etelää kohti kivituhkalle.

Leikkipaikka kunnostetaan Tampereen kaupungin leikkipaikka- ohjelmassa määriteltyjen
tavoitteiden mukaisesti. Kunnostustyöt on tarkoitus tehdä vuonna 2023.
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Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa


