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Vectorworks Educational Version

Viiden vuodenajan toiminnot

Oleva metsä

Kevät, kesä, syksy
- Leikkipaikat
- Kuntoilu (laitteet ja vapaat painot)
- Rullaluistelu ja lenkkeily luistelumadolla
- Lentopallo
- Tennis
- Muut joukkuelajit
- Rullalautailu
- Graffititaide
- Musiikki ulkosoittimin

Marjatanalppiruusu
Mongolianvaahtera
Pihasyreeni
Puistosyreeni
Siperianvirpiangervo

Pukukoppi 2
Koivukujanne

Leikkimetsä
Oleva koivikko

42

41

Lentopallokenttä

Lumi- ja pimeätalvi
- Leikkipaikat
- Kuntoilu (laitteet ja vapaat painot
- Pulkkamäki
- Luistelu ja hiihto luistelumadolla
- Jääkiekko ja muut luistelulajit
- Graffititaide
- Musiikki ulkosoittimin
- Valaistuskokemus (erityisesti pimeän
talven aikaan)
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Syke-talo

.5

Leikkikumpare 2kpl, joiden
läpi kulkee tunneli.

Katsomot

Huoltorakennus

Pääsisäänkäynti
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Aukio
Oleva kenttä

Luistelumato

Leikkikenttä

Kesällä lenkkeilyä ja rullaluistelua,
talvella hiihtoa ja luistelua
Ratojen välissä matala muuri.
Puita valaistu värivaloin.

Alue jaettu leikkiteemoittain.
Jokaisella teemalla oma
värinsä pintamateriaalissa.
Teemat: Logiikka, musiikki
,motoriikka, sosiaaliset taidot.

Suuria yksittäispuita
Vapaata nurmitilaa oleskelulle

Asvaltti

Leikkikenttää rajaa limittäinen
muuri, jonka ulommat kappaleet ovat
700mm ja sisemmät 500mm korkeat.
Matalammat toimivat samalla
istuimina.
Muuriin on upotettu valaisimet.

Parkkipaikka
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Syreeniryhmät
Pukukoppi 1

41

Kivituhka

Aluetta ympäröi
1000mm korkuinen
muuri

Liikunta-alue
41
Tenniskentät

Sisäänkäynti

Hiihtoladun liittyminen

Metsätammi
Metsävaahtera
Rauduskoivu
Vuorijalava

Kiimingin lukio

Kenttien ympärillä
1200mm korkea aita

Oleva kenttä

Puita ja pensaita

Parkkipaikka

Taivalsuo

Skeitti- ja graffitipuisto
42

Kivimuuri

Talvella jäässä

Laitteet
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Skeittialueella graffitikolmiot, joiden
kylkiin voi maalata vapaasti.
Kolmiot toimivat myös kioskeina tapahtumissa.

Alppiruusumetsä

41.5

Vapaat painot
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1:500
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Vectorworks Educational Version
Sisäänkäynti

10

20

30

40

50

100

Kiiminkipuisto Leiki – Liiku – Elä -suunnitelman johtoajatuksena on ollut ideoida viiden
vuodenajan liikunnallinen ja viihtyisä toimintapuisto kaikkien käyttöön, riippumatta käyttäjän
mahdollisista liikunnallisista rajoitteista, iästä, sukupuolesta, kulttuurista tai muusta taustasta.
Suunnitelmassa on erityisesti pyritty huomioimaan liikunnan merkitys hyvinvointiin läpi elämän ja
leikin vaikutukset lasten ja nuorten kehitykseen. Keskeisenä vaikuttavana taustatekijänä on
huomioitu myös Oulun pohjoinen sijainti, jonka vaikutusta esimerkiksi valaistukseen,
kasvivalintoihin ja ylläpidon kysymyksiin on mahdotonta sivuuttaa.
Puiston pääsisäänkäynti on länsilaidassa, jonne sijoittuvat myös leikkikentät. Näin leikkialueet
ovat helposti käytettävissä ja mahdollisimman lähellä koulua sekä Syke-taloa. Myös pysäköinti on
sijoitettu länsilaitaan. Leikkikenttiä rajaa limittäinen matala muuri, josta sisemmät osat on
päällystetty puulla penkeiksi. Muuriin on upotettu valaisimet, jotka valaisevat leikkikentän ja sitä
ympäröivät kävelytiet. Leikkialue on jaettu neljään eri teema-alueeseen: logiikka, musiikki,
motoriikka ja sosiaaliset taidot. Jokaisella alueella on omat leikkivälineensä, jotka tukevat edellä
mainittuja teemoja. Teema-alueet ovat rajattu toisistaan istutusaltain ja pintamateriaalin väreillä.
Leikkialueen yläpuolella jalkapallokentän päädyssä sijaitsee leikkimetsä, jonka olemassa olevaan
koivikkoon on tuotu metsäleikkivälineitä ja rakennettu kaksi matalahkoa kumpua (1600mm).
Kumpujen läpi kulkee tunnelit, joita pitkin lapset voivat ryömiä. Kumpujen päällä voi kiipeillä ja
talvella ne voivat toimia pieninä pulkkamäkinä, tai vaikkapa lumilinnojen rakenteina. Leikkimetsän
pääasiallisena tarkoituksena on kehittää lasten motoriikkaa ja ylläpitää suhdetta luontoon.
Leikkikenttien ja leikkimetsän välissä on aukio, jossa vanhemmat voivat viettää aikaa lähellä
lapsiaan näiden leikkiessä. Tenniskentät ovat siirretty puiston lounaisosaan, jotta leikkialueesta
saatiin tarpeeksi suuri. Kaikki leikkialueiden laitteet ja rakenteet on luonnollisesti ympäröity turvaalustoin.
Puiston keskeltä kenttien välistä kulkee koivukujanne, joka johtaa luistelumadon toiselle
pukukopille. Kujanteelta on pääsy myös lentopallokentälle ja huoltovarastolle. Olemassa olevat isot
urheilukentät haluttiin säilyttää, joten niiden aidat ovat uusittu matalalla 1200mm korkealla
punaisella aidalla. Myös katsomorakenteet on uusittu ja niiden ympärillä olevat kumpareet on
tasoitettu, jotta alueelle on saatu enemmän tilaa.
Leikkikentän vieressä, pesäpallokentän alapuolella on skeitti- ja graffitipuisto. Skeittialue on
uusittu ja sen yhteyteen on tuotu graffitikolmioita, joiden seiniin voi maalata vapaasti. Kolmiot
toimivat myös tarvittaessa kioskeina ja niitä on mahdollista vuokrata esimerkiksi nuorten omissa
popup-tapahtumissa. Graffitikolmioiden toivotaan ohjaavan alueella esiintynyttä töhrintää lailliseksi
taiteeksi kaikkien iloksi.
Alueen eteläisimmässä kohdassa, paikassa jossa ennen sijaitsi leikkipaikka, ovat liikunta-alueet.
Tien varrella sijaitsevat liikuntalaitteet ovat suunnattu erityisesti ikäihmisten ja harrasteliikkujien
käyttöön. Keskellä metsää kumpareen päällä ovat vapaat painot. Vapaapainoalueelle johtaa
hakepintaiset polut, joissa voi lievään ylämäkeen harrastaa mäkijuoksua. Liikunta-alueiden väliin
istutetaan alppiruusumetsä. Tältä alueelta puustoa karsitaan, jotta vapaapainoalueelta on
näkyvyys muualle puistoon ja päinvastoin. Yksin puiston sisäänkäynneistä sijaitsee täällä.
Puiston länsilaidassa kulkee luistelumato, jossa kesällä lenkkeillään ja rullaluistellaan, sekä
talvella hiihdetään ja luistellaan jäällä. Luistelumato on jaettu kahteen rataan, joista sisempi on
luistelulle ja ulompi lenkkeilylle/hiihtämiselle. Hiihtolatu yhtyy Kiimingin latuverkostoon puiston
lounaislaidan sisäänkäynnistä. Luistelumadon varrella on kaksi pukukoppia. Luistelumadon
ympärillä olevaa metsää säästetään mahdollisuuksien mukaan.
Puiston valaistus on keskeisessä roolissa niin turvallisuuden kuin viihtyisyydenkin kannalta.
Alueelle on suunniteltu erikoisvalaistus erityisesti pimeää talvea silmällä pitäen. Ideana on valaista
vain keskeiset paikat ja valot kohdistetaan kulkuväylille, laitteisiin, puihin sekä muihin keskeisiin
paikkoihin niin, että turhalta valosaasteeltaan vältytään. Kun valaistus kohdistuu vain ja ainoastaan
haluttuihin kohteisiin, on sen avulla mahdollista luoda turvallinen ja tunnelmallinen kokonaisuus.
Valaistus huipentuu luistelumadon ympärille, jossa radan pinta ja puita valaistaan eri värein.

