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Perillistenpuiston sijainti
 Perillistenpuiston sijaitsee Lappeenrannan keskustassa, Tykki-Kiviharjun
alueella.
 Puisto rajautuu asuinkortteleihin. Puistoon liittyy idässä Perillistenkatu,
etelässä Rietinkuja, lännessä ja pohjoisessa Leipurinkuja.
 Asemakaavassa Perillistenpuisto on puistoaluetta (P).
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PUISTON SIJAINTI

ASEMAKAAVAOTE

Perillistenpuiston nykytilanne
 Perillistenpuistossa on leikkipaikka leikkivälineineen. Puistossa on myös penkkiryhmiä ja huvimaja.
 Puiston läpi kulkee useita kivituhkapintaisia puistokäytäviä. Puistoa reunustavat asfalttipintaiset kevyenliikenteen
väylät.
 Puistossa on nurmialueita, perennaistutuksia sekä puustoa, joka kaipaa uusimista.
 Puisto on valaistu.
 Puiston keskiosaan sijoittuu muuntamo.
VALOKUVIA PUISTOSTA, kevät 2021
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Perillistenpuiston suunnittelu ja asukaskuuleminen
sekä rakentamisen aikataulu
 Perillistenpuistolle on laadittu puiston perusparannuksen toimenpiteitä
koskeva suunnitelmaluonnos.
 Asukkaat voivat antaa palautetta suunnitelmasta 24.6.- 11.7.2021
välisenä aikana. Palautetta voi antaa Ota kantaa– palvelun kautta
www.otakantaa.fi tai jättämällä palautteen kirjallisena Kaupungintalon
asiakaspalvelu Winkissä olevaan palautelaatikkoon.
 Asukaskyselyyn vastaamalla asukkaat voivat vaikuttaa suunnitelman
sisältöön. Asukkaiden toiveet ja huomiot pyritään ottamaan huomioon
mahdollisimman hyvin ja lopullista puiston suunnitelmaa tarkennetaan
kyselyn vastausten perusteella.
 Puiston toteutussuunnitelma laaditaan kesän aikana.
 Puiston perusparannus aloitetaan syksyllä 2021 ja pyritään saamaan
valmiiksi tämän vuoden aikana.
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Perillistenpuiston
suunnitelmaluonnos
Suunnitelman sisältö:














Leikkipaikan leikkivälineitä ja kalusteita sekä turvaalustoja uusitaan.
Leikkipaikan pohjoisosan leikkivälineet ovat isommille
lapsille ja eteläosan leikkivälineet pienemmille lapsille
suunnattuja. Leikkipaikan itäpuolelle jää nurmialue, joka
toimii esim. picnic- tai pelinurmena.
Leikkipuiston laitaan sijoitetaan picnic-pöytä.
Leikkipaikkaa rajataan aidalla ja istutuksilla sekä isoilla
kivillä.
Koko puiston alueella kasvillisuutta uusitaan; vanhoja
huonokuntoisia puita poistetaan ja tilalle istutetaan
uusia koristepuita ja pensaita. Hyväkuntoisia puita kuten
vaahteroita sekä tuohituomi ja koivu säilytetään.
Uudet istutukset ovat värikkäitä ja monilajisia. Puistoon
istutetaan mm. erikoisvaahteroita, tuohituomia,
omenapuita, kirsikoita, erilaisia köynnöksiä, syreenejä,
pallotuijia ja matalia värikkäitä angervopensaita.
Puiston pohjoisosassa kalusteita uusitaan. Käytävälinjat
pysyvät nykyisellään. Huvimaja ja pohjoisreunan
betonikiveykset säilytetään.
Kasvillisuuden uusimisessa huomioidaan, että puiston
ilme säilyy puoliavoimena ja puiston läpi on pitkät
näkymät.
Suunnitelmaratkaisut voivat tarkentua jonkin verran
suunnitttelun edetessä.

KORISTEKIRSIKOITA

Perillistenpuiston leikkivälineet
 Leikkipaikan pohjoispuolelle sijoitetaan isommille
lapsille uusi kiipeilyteline, monitoimiväline ja
karuselli.
 Eteläpuolelle sijoitetaan pienempien lasten
liukumäki/mökki ja jousikeinuja.
 Keinuteline säilytetään ja siinä on yksi keinulauta ja
yksi vauvakeinuistuin.
 Iso hiekkalaatikko säilytetään ja sinne asennetaan
uusi hiekkaleikkipöytä. Vanha katosrakennelma
hiekkalaatikon reunasta poistetaan.
 Suunnitelmaratkaisut voivat tarkentua jonkin
verran suunnitttelun edetessä.

Isompien lasten leikkivälineet

Pienempien
lasten
leikkivälineet

Lähde: Lappset
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